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 ماهسردم قشم یاههچ رعد يورت
 اهتخرد یورب و مرب رعت زیم یورب
 فرب یورب و نش یورب
 میسپ ون یه ار ول مات
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 هشوب یاهیل رو یعامت یورب
 هتشونان یاهق رو یماعت یورب
 رتسکاح اب هتفرگ نوخ یاهگنسق رو-
 مسی ون یم ار ون مات
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 پات الط یاهسيدس یورب
 ناروآمزر یاه رازفاگنج یورب
 ناتسد ارف یاههالک -نیرر یو رب
 .مسیوتیم ار وت مان
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 ارحس و لگتج یورب
 اهنگج و اههنایشآ یورب
 میل دوک یادص کاوزب یورب
 مسپونیم ار وت مان

 رگ

 اهیش یاهیتعکش یورب
 اهزور دیفس ناب یورب
 ۱۳ و
 مسیوتیم ار وت مات
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 ۳9 ناصسا یاههعاح و لب رز نایت کو سن

 دیش روخ لاس ریپ هگ رب یورب

 هام لاس هزات هچایرد يورب
 مسیوتیم اروت مان
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 ققا یورب و نارازتشگ یورب
 ناگ دنرپ یاهلاب یورب
 اههیاس دایسآ يورب و
 مسب ولیع اروت ما
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 نامد هدیپس شیط ره یورب
 اهیتشک و ایرد یورت
 شک رس هوک یورب
 میسپ ونیه !روت مان

 اهربا فک یورب
 ردحت قرع یورب
 نامایب نیگنس ناراب یورب
 .مسپونیم اروت مان

" 

 نازرل رون مک یاهلکش یورب
 گنر یاهگنر یورب
 یدام تفیقح یورب
 مسیونیم اروت مان
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 رادیب یاههاگ رذگ یورب
 نازیرگ یاههداج یورب
 یتایقط شک رس یاهینادیم یورب
 .مسپونیم !روت مات

۱ 

 تسا نشور هک یعارچ یورب

 مادتس ویپ مهیب «رابود یاههناخ یورب

 مسی ونیم ار وت مات
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 ۱۹ ی سا ق
 .مفاطا و هتیآ رد -

 مياوختخت فدص یلاح یورب
 مسیونیم ار وت مان
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 ميافواب تمزآ کس یورب
 شاهقخ ومآ یاهشوگ یورب
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 ۲ .ميسيونيم ار وت مان
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 انشآ یاه زیچ یورب
 هتسجخ شتآ لیس یورب
 هب مسیونیع ار وت مان

 مسن ۳
 مئاراپ یناشیپ یورب
 هداشگ تسدره یورب
 مسبوتیم ار وت مات

۱ 
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 نارگن یاهبل یورب

 ی
 مسیوتیم ار وت ماب
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 مامدش ناربو یاههاگهانپ یورب
 مامد رم زپ یاهلگ خرس یورب

 ی
 مسپوتیم ار وت مان
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 وزرا زا یهت یتبیغ یورب
 اوزنا ینابرع یورب
 گ رم یاهگنهآ ماگ یورب
 مسیونیم ار وت مان
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 هدمآ زاب تمساللس یورب

 هتفر رطخ یورب
 هرطاخ زا یلاخ یدیمآ یورب
 مسپونیم ار وت مان

 ن

 .تفل کی یپاتاوتاب و
۳ 

۳ ۳ 
 :یمانب ار ول و

 !یدا زا



 «ینخن نآ وله »یگ دنز

 ...دب | یم رد ریوصت هب
 - ۳۳ تاذل و ابا یح این جا اس 1

 یدرف یاهیدارآ هوکش اب هعیط رد یل 5 ج ۱ موقع ات هل رت ۳3
0۹ ۳۳ 9 

 شی قرت و تا لب ابتلا: یع اعتحا و

 یاهه و ز هنایا زا یاهتلاصف توخ رد

 هی ها ابن 1

 تناقض زا یهو ۶ ییحاسا

 كانهرقیحاص و هاگآ لسف هب هسباو نارگ
 " و هدنراس یاهشات رک لا ربا یل# یایمس

 زلح و داحنا قیرط رد شو رگ زی ول

 را  ِظ .بالتستسسا را ری ۳ رز ام ۳ یا بلال

 لیکشت اب.« اس و ملیف رله هتیهز

 رگ .تهح , .دهعنع نا رز اه 8 زا

 تاب نتخاس میها رف یار "ر

 با افسسس یایقتلاطفا تیلح راد میلاس یاس رلز

 لا سو سا اس شل سس عا را لا ۶ بیا لا
 لق ت ننآ

 ّد ّك 2 هوح توت

 تسیعاعتجا 4 یاد رق ره ۰ اتحس#

 هو رگ كنبا مه و . .دناهخا راکتآ

 نتخاس مهار ف مگر دفن نا رگاتسس
 ..تش شو لاهراس ی

 لکشت تهج رد هک «نا ريا ملیق هناح»

 4 یگشهرف نامزاس نیاذاینل و
 رظ را : تسا هتشاش یاعس زاس و تله میس

 هتسا و نازاسلف اب یراکمه هدامآ تهج

 اب رب ز .تایقلاسف

 لا ۰ دشاب یه« دهعتعنا رگ ای هو رگ ۱ یا

 قرض هورگ ننا یاههما رب سخن

 یگ دن ز یاسع را تسا یملف هیت یه رف

 با ون و ر وآ مات نا هلهب یخ اعت ت

 وا لس ایست ۱ يپ ول ی عن ۳ ان ی

 نخ وام رک رس یا را یاب یشیاهت راس

 گنا رو ریل بل زا . .تاسا لا لا اقت راس

 ریل ناب 2

 ین : .هتس . رسا اس نا فا ا
 بت تیز اس

 بآ سا یا اسان
 بس" ۰

 هفقلا كي ان : تسا هتشانگ شیب مدق

 # یعت رغ یی ایقسلسا بیا هاتف زا رب نا
 0 یک

 تحعاس ان واتس را نوح قرابا یخ ایتحا

 ری تح

 لس رب سل يا اهضتس شایقس اه هلن و لب رش ار # با

 لا را ۳ یک هلن زاب ۳ رط رد : دزاد دوخ

 یا هلی یی دا زا هوا ۲ ست لس تاب

 یگدامآ : نیمزر- نا یئوک لن روما
 لا ۲ یا سا ۳ ۳ یا ۳ ۱ د مخ لعاک

 گاب تدش هنخاس یا را ۷ هنوگ ره و

 ید روح و یاهتررا ۷ سان و ده هک ربا

 ود . تسا هتشاد مالعا , .یتخن ناولهب

 بییظ هل یپلا ربا هشلاس ۷ و عدبررو تس رام

 یاویراخ هیهن مرگرس تونکا

 ارج ساسا رس دنتش لفاحل ره زا و
 2 رگتسه هل ؛ .اتش ین نا ولهب

 ع حر  یگدنر ذب :نایاتعآ یروصسع اه

 طاحل ره زا یت و راس ای دیابت زا ی

 ملق هیهت یار هئانا رگ عقار و دن
 یفاسگ هیلک زا لصا یصهیور ۰ دننامنمئامآ
 ارجاع و یگدنز ميلو دز ال ثدیق زلف زنا هک

 یاد رز هطسانا هلهب نیا هلاباس فا تاج یاه

 دن و ره 4۲ دوشیم توعد « دنراد یلانثآ

 هلسوب ار دو یاههتشاد + تاعالطا

 ی لا لس حس ایل | ریقتا یا لات هی سس

 دیشاب هانشاد هجوت . دنراذ لا-را ۷
 ییگ دن ز زا یتناخ و تاعالطا عروق

 رمستهوعش اب هچره هیهن رن یتخت ناولهپ

 داسا را دته و لماک ملی كاب

 :ناثا له لس تل نیا .اسه هقت و ییلاسلا

 دو دقا هح یا رمن و هدهن یاب

 هم احیگ دل
 هه اب

 بت

 سست ۱ اودنس نا رهن راس هه

۷۷ 

 ؟تساهتفرنایم زا دوسناس نوپ زی ولت رد اعقاوابآ
 راستا ناعز ید ۲ تا و قبلا لا ۹

 رخ هنا را راک رد می سوگ رد : هالحم

 هکتیازا دعب و دمآ دوجوب نوبزیولل رد

 باصتعانعود لاندب نوب ولت نانک راک

 دندش دوخ یاههتساوح ماهناب یفوم دوح

 رد ناربا يلع نوبزیوات ویداد لماع ربدم
 و لماگ یدازآ + ینوبزیولت یوگتفگ كي
 .درک ماللا نوبزیولت روسناس وفل

 شخبزا دعب وگتفگ نيا هک دنج ره

 رد زی مود نوبزیولت زا ؛ ناریایامیسزا
 وگشگ ر حا تمسل و دلش سخن رس سخن

 دوعسم همانرب سس و ناهز یوس ناو
 راس توکس هتعع بقعه زا دعن هک دونهب

 ققد شتخب صریعجت و دتم زاغآ رگید

 یراخا واهناتسرهش و نارهت تداوح هیلک
 ناکما تایوطم رد طقف نآ زا لفک

 نانگر اگهک داد نان «دونرسم تدناوخ

 گزاسبس هست كاسورف راد نوب رب ولت

 اردوخ شقن تمصطاقات سب نیاژآ و هدوبن

 دشهاوخ ماجنا رئوم یهورگهناسرثلب ناوئعب
 داد

 دمحف : راک ریگنارهم بلاخ تعن

 وسنیاههات رب رت نایمنها ربا دمحف» یرولب

 ناغففحنارود زا تیاقح هک نامز یوسنآا و
 و تشاد هتشلگ رد تاعوطعروسناس روا

 نآ لا لسف ات هک هورگ نا دبدش تالمح

 مرح نویزیولنرد نآ هملک كب نتفگ یتح
 ناعد رگید هک داد ناشن هدشیم بوصحع

 مدرمو دوب دهاوخن هتس نوبزیولتیاهربش

 دا وخ ار نامه نوب زیولت و وسدار زا

 فن راد راظسا هک دشش و دید

 رگید راب هتفه نیا هنش زور اها

 نیا طیحم «نگب « نگن
 تفرگارف ار نامزاس

 زیما تراسج یربخ مسلیف شیامن
 تارهاظن زا ناربا یاسبس ژاترید هورگ

 ناشن چیهمو رلوم یزرطب هک هاگشناد هبنش
 اب نایاظن تنوشخ و یژادناریت زا
 نیا هک دیدرگ سس درکسنابسوحجاد

 ٩ رب تبعات رد دوب رارق هکنآ اس ملل

 زا « دوش یشخپ مه مود نویزیولت رابخا زا
 روطنآ ب تاعالطا ریزد روئسدب شنخب
 و ددرگ یرادنوخ - هدمآ تاعوطع رت هک

 زودزا مود نویزیولت ربخ هورگ تله نیمهب

 تا رهاظت زا ملیف كس شامن
 هب ار نا رهت لبق هتفه رد هاگشناد

 دناشک نابصع

 - ۷ هحفص ۲7

 تسنو هدینک راک زا تسد ابوگ هنشکن

 تلع هکنیاوگ دناهدومن ضارتعا رما نیاب
 زور اد ود نویزیولن رابخا همانربشخبمدع
 .دناهد رک دادملف یفاظن بم وکحدوخ وهنشکت

 رس ز هلحع هک یتاعاس نترخآ رد

 نیدلا رصان هک ميتفاب عالطلا تفریم پاج
 تقشفشع رد هک روتسدنیا تلعب یشسج هاش

 نا راک اب هدش ماصنا یاهقفاوت وفل

 افعتسا دوخ تمس زا 4 تسا نوبزیولت

 نویومولن نانک راک هیداصتا كبا و هداد

 تروص رند هک تسا رما نا یسررب لوفتسم
 مزال تامادفا ۰ شخپ مدع دوتسد زارحا
 .دنروآ لعنت ار

 عبافوزا دنتسه ملیف كي یشیامن رسلات
 و مولع ریزو هک دبدرگ بسسنا رهت هاگتناد

 دوخ تمس لا نآ دانتساب یلاع شز

 یتحللادیدشهماننآ رهت راد رهش :دنهدب انهتسا
 گارب نارهت مدرم و دسیونن رب زو تخل

 نایعستسد هداتفا قانتا هک هجنا ناربح
 ار نآ رب یاهامنیسو اهكناب مامت و هدز

 ههتشکب .يتتاهب

 اهنیس هراتس ۲۵۷ هرامش



 ۱ داسف همدعم«دیم رنه» تاب داسف
 دارم نه کان نآ وتعب یاهتشاو هزاوا

 اب * تی ورعم نیازژا لصاح تییویخم و
 بوطمو هدبرف یيرعاظ لتاع» ولج همع
 راظتنا زا یوت جيات نانج ها ۲ سد

 و شاداب تا ول و رییس ول نور دل

 یناسنا و یتپیمسش یاصدام یا زآ کد

 ی ریگ هحیتنكت رد هک «دنک یم یراپ درف تاب
 رگناریو یاهدیدن « علنارس بلافرت ٍ, یلاهت
 رف نیموصخب صرف ييآ ر .دوشیح پ رحم و
 یاهنوگب هل یحاع ور یداع یاهعدآ دروم

 ؛هدننک ریگلفات یطیارش تحل و یناهگات
 یاهرواب رد تین وصم و راهنشا یاههلق زا
 .هتسا رلقلایع * للا»دد را درعس قلح

 طبارش ون هل میسانشیم ار یلایمدا

 زاغا رد و یرص یاعهگرح دب درو هیلرا
 یا دامتم و هل راهم یی سل اف ۶ های

 هک تسا هدرسیم ناتچ .و
 سایف رد و یداع نامدرم نایم رد یتخ

 + همصاح ككتعرم مآ و هی رتف یایعدا اپ

 هدنعدقرل رب یلازاپتما و رو یا هل رس
 یناسلاو یفالخا یامشزرا رظن هطق زا

 رد هقنا لاح . دهن دحاو ز بخایم "رز
 طبارش زا یشئال هک یلابگاطویس" مجبشل تل

 دنا هتتاژ

 قلا اد ر لک یاهعف اب او اپ و +تسا

 نجس رسا » لا وآ ۳ راه! سجسآ ل ,یچفا ول

 تسیل و میش رب س یعوت مع للاتسسد و ةتقعاع شا را
 و تلاسو هتیفه و . تسا درف بنا زا

 اکو وب تم رتع و

 ار تلاسر

 دسلاک رد هک درگ

 كي رد یربدب لکش اب و لوس درف لب

 نا ست ی دف لک تت

 ناب رب هک دنآیع ۱ ۳ 1

 ریسعل رتع

 نی" ۴ رلاداس
 حور نا وتپم

 برسنص) فورح هب هئاکی و صختم بلاق
 نیا و دتخبیم یدوحو تیهام ادپ

 یهبنج ۰ 0« دنع رنع# ظقل اب اد یشنخیعاآ

 .دهدیم ی رهاظ پلاط و یناات

 رکیو رنس یایئد رد هنافساتم اما

 دیمقاو یاهرایمم همع ءرابد یپآ * رسم
 تیهاس ۶ تاب ول رز

 تا رعاط هدتسرنه ور تان شال

 و تشز تایلجل و (!یدروآرد

 تالنبدیل و رهچفل یرسکی زا یراجفات

 دریگ یمرب رد ار هلا راکیبرف و تلابسا نودب
 زا رز + ریگنا رفل یوگیلب نیا یط رد

 زا غرود و ؛دوشیمم هتشانش یاب

 طبارشنپنچ كي رد لیلدنیمهپ و ؟ بایثود
 - باور زا یشان طباوض - هنوگنیا اب و
 مک رت دتشژرا و یعفاو نادمره

 . هزردان ,رابب ! ةنجابن را «ایسک»
 جراح هل دنهدیم حیج رل مه» دعنیمه» زانو

 یامتیبوبحم و ترهش لات هریادرا
 . دنتابب یقابیماتمل رد [ هنارال اب و بلال

 ایا 3 اما طنا بتن

 ما

 7 تا

 هداسزا یشان: «هدننا وخ موناخ» نبا یاهیناوسرو تاحاضتفا ٍدع

 .... تسا اع عامتجا هنالد هداس یروابدوز و یحول
 ۹٩۹۰۰٩۹۰٩۰7 < ار

 ]7۳۳ چچچچچچچچچچآچچچآچچآچآچآچآآ"ٍٍٍِِِ_-۰۰ب۹

 زیگناتریح .يلعشپ : هعماج دلی تعایح
 یرطف طحنم صیاصخ ۸ رواپ لا نود و
 یاه« رلح تیماحل و ینورد یاهیئاب]ا و

 ترهشهب زا هتسهپا یداه و یحور هبرآ
 هتسا هدیدرگ راکشآ و الرپ ! اه»دیسر

 تا رپیلا نبا تب رثلارن هکباروآبجسا و
 هتیص : یتیصخش یاهین رگ رگید و ییلات

 یاهیدیلب - مفاوب رتثیب لقاذح اب و ب
 6 ینررد یاهیتشز و شاذ هدلاد ناهنپ
 نیارت و .دناهتفاب یلس و درتخر لاحم
 میروخیمرب یدووم دپ تارفنب یلیح هپعز
 پس لادن ۲ دنعرنف حالطساهب کلب هک

 تسیب وبحم عولکب ندروآ تسدب و ترهت

 دیمشلرا یاه»ولج : رلگدوز و .یلصف

 ما شحا و یناسلا یادم و رتکآ راک
 اب ار دوخ یتاد سیاصخ زا یزپگنارب
 ؛تیبوصم و راهتشا تهوب زا تئامتسا
 را هل دشاب هدناسر ررهظ هصنمس

 هک - دشاب هنشا# ةوجو یئدووع نینچ
 یاهضزرا نا - ! دراد هناتخبشرخ

 لات نیسسل روحرن سیاصخ رز یعالخا
 و هناوتشپ دناوتیم - یباستلآ رتمک وس
 تیبوبحعر ترهش یارب دامتما لباق یکتا
 « راز ۶ یا و ۰ دشاب ؛ دسر ,نآ

 ردقنا رگو لاو یاهشزرا مارد و یراگدناب
 هکارچ .تسا هعماح رد « دمرتها» لقب
 زا درل تك ۷ دنمرنه» .تعص قالطا

۳ 0 
08 

۷ 1 
 ۱۱ یا ۳
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 نارنه پحاس بلقا ساسا نیمهرب د
 اارفا نیرتمانسگ زا نیمزرس نیا یعقاو
 نیا رد ؛رثهب هچ و ۲ دنرل مانمگ همعاج
 رد هزاوآ و ثترهش نابحاس هک یاهماع

 و ناکد ۰ ترهش زا : یره یاههطیح
 تسسل یحرب یتح و دناهتحاس ینادنات

 : هناراکبب رف و بداک راهخشا كي یاول
 و لامعا نیرتفیتک و نسرامیت بگت رع
 بیمالاب یلاوسو و كن و دنوتیم رادرگ
 و حاضتا رد دن مش هرهش و ۳ دن زوآ

 هل ریشه ,ناسه ! یگفررعم نانورمس
 و رسهتشا نیا یاطن یعفاو نادمرع

 رت و دتشخب هب شیاقلهپ ار تیفورمس
 اههلاحر فیدر رف ات دشاب نامانم فس
  فررعم یاههفورعع و

 «نامنپمزرسیدس ره و رتهملاوعنبآ روت
 : یماتمآ لر رب دان هل مپ راد غارس ار یا

 ریظل یب و یی دندوب ,یناسف رم لوقعم
 زررما » رل تكنبا و كلترکب و ابدیس و
 لا یاهدول ... ناشیگلورعم و «ترمش

 هک راکگتا و یهاوغدوخ و دنرپلل *دول»
 ۲۱ :دناهداتفا لبف یاج نبرتینتفگا زا

 ی رگ ز یجم زدرسد اف هک یلاهتناوح
 یا ربودلدوب یتسردان ٍر هتسرف مقآ ره
 «ناشدگ تیدوحوع لیمحت و دوجر صرع
 هسوپهب ار ینابرامچ ره یمرصخی یاچنا
 را زابهنفشا نیا رد هک تلتبا ۸ دف رگیم

۷ ۳ 

 ند وی«مناخ» نابم تواغت

 ۱ ۰ ندش ۳ ۳ هناخ ۹

 هتاح ول هداس یلد هداس زا هدافتسا اب و

 یاهتشلهب یرد و یق وتهب یقل ۰ تعامج
 رسنه نارتعس نیا و + هتسا تهدروح
 تاعولعم و یداهداوس یتح هل - نکارب

 ودنرادن مط ار هاگآ همیل دره كي هیلوا

 یمن مه ناتنابت هفیل دح ات ناتررمش
 و نيا اب رتحبت و ربکت اب نابچ بل دسر
 بسشسهب قیذاب نا و .دلتنیم ار وضع رپ نا

 نیر نیگتس ۰ .تمالس ناشرس هک دنا هلووآ

 رصنع نیرت سیگنسهکار ناشنیدوجوم وضع
 وررنا تهارتاب ۱ اتسا مه ناشیتص

 : تسد ننا زا دنراپسپ :»هو  دنربیم رونآ

 هرابد نا .دنم رنف حالطساهب تعامح نابع

 4 یگتخبالاو ردگدوز ترهش كي یاوه هک
 نادنم ته« هکنا روتهتیلا ! هدرک ناشیثا وه

 مهیدنمشزرا و ناسا و بوجحم واترح
 شیباتیب وصس و ترهش مغریلع هل .دانسع
 یرام و ربثلیب نانچمه + نلشفح لا
 نوجو 4 دناهدنام یفاب توت دن وگ ره زا

 4 ابشزرا ییکس یا و : روراب تحرد

 « هلب | تسپ یخ : دنراد ریزب رس
 هچ را - میاد مه اهدتم ره روجتا لا

 اب. ر .دنتف لاح رهب اعا ۶ دندواعع

 و سن تیدوجوم هک تساهنیه دوحو
 لمسل :نارتیم ار گی هتسدنآ دراسات
 ینامدزمزا هتسدنا :نسز رد اهنا و . درک
 راهتشا شربذپ تیفرظ و ههبس هک دنتسع
 :اهیرگیدنآ فالخ رب و دنرادار تپیوعسو

 | دنتی یگفورعم نافرورعم
 یدوج رنآاساد : دی وکیم ۷ رگدناه#

 دوخ هدهعن هتیهامال بست هک هتسا

 «تیدوجوم كي ناونعب دنمرنه و «تسوا
 . تسا ,شیوخ یارب تیهام پک لوس
 ٩ رسنه او نشت زا هک تسا یتپهاب سا و

 یمس * رصشحم نيا رد ...دریگم همشچ رس
 نادنمرتع یعقاو یاه» ریج هک يزاذ نآ رب

 نودیو . مین صحتم اهامتدنمتع لا از

 یداع و سرخ و ساح يگتساو یه

 اه هداعتسا هوس : اهبورحگ : تاهاینشا
 دنم نهناوتعب هک ار یئاهنآ یسرف مدرع و
 رد و + یرعاظ هلارالاب ر بلاق كب رث و

 تیفف وم زا ...لوب و لوب و لوب سسکیپ
 هناب وحد وسعماطع؛ قیرط رد دوخ ترهش و
 یعشو بک لس چپه زا یزودنالاس و
 و .تخاس ميهاوح راغشا :دنرلدن ابا

 به رهج زا ار كت زا وگ و پیرفماوع یاهکسام
 و . دز میهارخ راک : پلان قح قاع
 ار یئاهنآ یلاوسر تشل .. مالک كي رد
 ؛ دوحیاهب راک تفاشل و حیت ر لامسا اپ هک
 و ناو نادنمرنه یشبرحیب و يماندپ
 تقپقس مای لا هدندرگیم بیس !ر ااهن اپ

۳ 

 اننا وخنز نیا یاهیثا وسر
 ۱ و ما سو

 با الاوب و ۰. تخادنا میعاوخ ریزب

 رد ام شقن رگنایامن
 نا هلساف

 ا سل

 دهها ۳ دا

 ۱ . هتساد عطاق یتحل : .تفگیم «
 و شوت یروصت ا مشت یع هل نیس و
 ۲ سم و تفگ سم را -دوب مروابان یاهتیدنا
 ۳۳۸ فرج ۰ مدوب یتوک هناددابا
 ۰ نیا هشیسه هک دوب یا« دساوح

 او لیم و
 شسان یا رعن ه زح :دایسا و دافشفا رس

 تیم نتچ لاح همف رد و ۰ متشادبیم
 ۱ هدید و هدینش رتمآ و شسدناوح
 : رت شخان ۰ لاورنیدب زجح هک
 ِت وضخ رد «مناح»و ظفل نیا هک افاصنا و
 کا رب یاهئاهب ناوسب هن + دنمرنع نیا
 ۱ دیاراکشناهک 4 تبع ندرا صضحتع

 ۱ الوب توسصوم یگتساخ و یلدنزارپ
 ی ۱ یا ابآ ۱«تعمس» نیا

 .تاماهلانآ ربارب زت ریحت و یروابان یاب
 تاوخ : یتح نیازج و دوس یلاک
 و دنمرنه یتسارب شمتحاسشیغ
 دوخ عون رد هک ارگ ٍر رب دیلد
 وب دار قیرط زا شادسهک راب لرا و .دون
 "اههرمچ طوطخ ری یداخ : هد شخب
 + .تسا « « رمت ال نیاو : دتفآ همه و دیود
 كلثر اهلگ یهمانرب دعب و «!رفس را هنشکررب
 اوخ نز نیاو - تفرگ هرابودیحرد و
 ک عورش «مناخ» بي لس یتسا رب
 اقوا یخرب هچ رگا . ثقاب همادا و
 و لاح و دشيم سح یتهج رییعت
 رهب اسا 4 ریذپلد هتشاذلگ نوچهب
 ۰ ناح» دتاوح نر نا مع زونم

 هوس

 و ان او 6 منا ال هتفصس ان

 هل تینا

 1 2 تم 3 1 ۳

 -ِ و ساساب ؛اتسا تاساش#

 ح !تسا غررد

 رق تریحر بحعل اب یروابات
 2 یدینار دبدر و فلش و . دریمآ
 ۲ هب .یروابان زا . تا شزپمآ
 7 زا و دون جالکس و راوبهات یخار

 اهانوگ هلسان : .دیدرب و كش هگلرم
 : یمن دنچ .. كنپا و < دومنیم
 5: نیقب ات كشت زا ۰ تسپن هلصان

 و + تفگیم هکنآ



 تسا « هعماح»
 نیاهب دیات + شیاهسایل ثپب كلب ندروآ رد
 رهن آ تسسنا هدننک هل رک  اعرگ هل هیاهب

 یدصبام رل :تدقش و یگدتکهفال + لاح

 *_ع را نقآ رسع مچ _زح » زلخسایلت هل هما ریس

 درادن شوپیل ناوتعب ؛ تاسف دنچ رد ف » لب
 ابا تا رضح یا رب اصل شید ان ۳ دوس

 راس ۳ لا ریش یع 8 4 هدف 0 ۳

 ربع اع یتاع ء دنآ دل هل یاهدنلوس ییانعرت

 یارب : ,صشرسزا یلاعر تیح ك نم لی

 هنچ وا ره میس تست لا اقس رول لا هل ۳
 یسپق ۵ تا هم تم ههتناوح شوت نل قرآ

 هال رط یارب ۰ .دننکیم نیپعت هئاقبنم
 ! ناس ول زا زر 9 شب نا رج

 تان ای ترلخع اپیلق هةثتنا هصشس و

 ید رخ :سشورفپ ۶ عیرس و ین رس
 تكایصت و ریس اه ها هتل ات زن

 اس یخ ۳1 ۳ رص لک ۳. روا فا نع هد رب

11 ۳۹ 

 رز تبلاوس وبق لا  هاح ۳ رصن اش ول

 معدیح شو متسود ناتساد
 و ۳

 هل بل الی اک ریبن رنابع

 یاه»دنناوخ رازاب هک تسا یلاس دنج هک زاوآ و امن رسست هاست یارب ناموت ادتبازا رگید راک و. دنکیم متیم *

 :یرازایچیه اما. تسا هدش مرگ یاهرابات نیا هتسلا .دریگیم یشتوختسد ه یناوخ بسم اور

 زا  رسته رب ههسا روح نیا داقاب یا رتفاد تفت لاوآن رطاخب اهنت نسول رازه ۸ ه دنا وح ریايخ نییسق ان هلی

 هکاسبک زا یکی رد . تسی ! هتسجرب . تیسداد ار لوپ هکنامه . تسبث یلاخ و هصالسخ و شره و شساور همهنپا هک
 مگر س و ندناوخ لوفشم «رفخص ایل ۲ هتف رگ ار لوب هلتسیا مه داد اید سس و فلین مان و ترهش یور

 لا رب ایساانف 5 هتسلا قیالخ نیر تراترف یلزاوآ 4 ما صلخم هف او راک  دنتلابیب هبعق ۶ شفرق و

 ساللیگ نورد .دتس رفع سیا * یسایعاس هعرکم هدناوخ یمن ۷ ییگ ریل پس رتسا# ای یساتچبا مع كاب رد هک هدیناسر تاج

 میش هل تمیسارت نایلر ترس لب . هیت ۲۵ص 1 ندناوح لاو یی رد را ره داتته ۶: یلداوناخ حالطساهب و

 ۰ ۰. یرد نارا زهزا دشاب یدرد مهنیا دیاش
 ۱ رش ی سی شی لات : يارب 0

 یاه یاللاد

 لا با تو ین | ۷ دور

 رلاد مست رک حال تب ایلام عن

 اد هک یدادمتسا و یوض اب هگ دوب
 ترلاعف لای ٩

 ناوتیم ماددرک بک
 | یف + موخ لازتق

 د هک ینایرست و مر
 هات تم 0 بز لیاقا

 تن ص»
 ۲ تب

۰ 
 یی نو او ده

 
 ول .نلسستتتات بلا تستی اسم :تف لا ری ۳

 ایت ۳3 رعیل سیا رم مت عن را فل زا ِ-ك لی ات منو ۰3

 ۳ 1 س فا بقا ریت رزاد یامتیح تا سست اه لا

 عصن فوت هدش .یلاوس هب کد هدکتاب نیا .تاناعتا

 ی لا روس یل ای یا رم دعا ۳ ی امنیس تالاوئس زا

 ادیب دیرب مان ار ملیف الف نزاس لی زا یلات دیچ
 یئامنیس كچ وک فراعیلا» دادتای فن اوج ان هل ا دتیف

 [ تم ,لح هیشق

 دقتو ملیف نیدهب تسون یتاحدقه ءروش ر
 یاهن رم رآ هاتوک ملیق ود ۰ دیس نآ
 ۱ ار را رح و.دوب هدش سناذ نان یلیق

 دي !بف تواعتیش داد م .هنننیب ره هک د ۱ ول هل
 حنا

 رداص ر ادب اع هل

 کا 9 هل قاروا ره ملاتیىف نت تای

 | دک لوف از تا رلعن یهاعت دناوتیم

 زا دی

۰ 

 هسک دیسر هبحاصقف اب تبوا روت نوا

 ۰ دوب مدگشناد تیا نزمزآ تمسق نیرت زاددنخ قحلا

 ۱ وب بش لکتتمع نا رولت تی

 تن هند اش نیا ۷ | رسیق نا هساس ه لک

 ۱ درال مه نلاتاشق + س ۱« دم

 یط رشب* هتسیف نا رگ نایل رب یرتشگنا
 سال هن هل .دش دهاوح یلاض بی

 دهد« زاصا دمی و دررایب الاب ار ینایملت

 نآ و ران ااملق 8 یک رتتگی »ملا تسلآ هب ده هک

 تا رسح خو لک لا یاهسوب ا هءرایال یس

 رس تر من الت
 دونیمقفاوت  لومعم قخ و

 یشواخم ,نينج دات هک ه«راپال رد

 ی راخبی هب ؛ دتسه اهمساخ منا یوس را

 یضارتعا : یرتشگنلا «دتتسرف یکمحب
4 

 نا رسا

 زا ارع دنتکیم

 یضارد حب هسوب ثكي هب این ۶ لی هلسعن 1 ت
 یا :هقباس قطرب هکیلاح رد 1 هدت
 ۲ 0 یاس یاس تاایصخ ریل 8 ندا و

 ال ی هال واتس ات دن ار ایت

 ٩۱ دنکیم و هد رت

 نارل ر بان

 ها روآ ۳

 ماهداد :تسد زا نشت

 « دش لقب .طبه و متخ هعب عقب در و تل

 و ادهدنب دهعادا .دنعا هتتس ز مسق متسرد .نلر

 هراسرن .دراد وایسب ,یتنهآا 5: دا وگیم
 رل ووطس ایل . سا لا ۷ فرصت

 اب ینا ربا لیصا زاوآ هنوکج +

 ینانچنآ حیقو «و بت پد رتسا »
 .٩۱ تخیم مه رد

 ندوگ هرمعزم . روطنیمع و یلقسم یاهمزن

 .هرح و هحو هی و یناپعاشو یتسباو موادم

 هک روسل نیااب .مررپم رد اج زا هک
 ند رگ و رباس لا رب یتنفلگ را ةقع سقط

 هتیلاحرن .دنکپم تنافگ مع «ییدن # های

 ینوریبو ینورس ثافاثت نداد ت اعناس .دیصن
 ایحاع و هسرف محرشاب هل هتسا یلاهسداآ

 "تا یم اب این متح

 ۳ ی « 1 ِ

 ی ؟۱ هک یمیقر : یاقآ ۳ شا همه اس شرور
 یاقآ و !یمیرت هتحاسا مود یارریه ور نش الا
 نسیرا رتعرد ار نایاه یعایت يردگد هل ز  لییق
 ل اب لب روت را مع ۱ دیش [شرو ربا رتات و گو

 یا رد وا ددنخ لا یسجغ ی ۲ دیو هند ]ای ایا

 7 1 1 ۱ 1 ۹  و 3
 سا ابوآ لا تست لو ۱! ۳ هتسسش را رز تا تفتسا اتمی حس

 ؟ دیرب مان ار نایفوجلس رد نارهات ی

 "دیناوحب رعاش ناف ای ییشوی امیل زا یتیب دنچ
 دیربب مان ار رقن ككي مسيئاداد كيم زا
 ؟ یاهتفر یزابرس ایآ و درا» لاس دنچ تردپ
 ..وریغ و ۱ دراد رثا دنچ یجراخ نییزوم نالف

 »قرص

 دادعتسا :زازیم و امنیم هب یگتب تالاونس رثکا هک

 تفادن هنننک تک رش هقالع و

 هروديارمش زا دیتا ار لاندوخ نیئران .لاپرس امش
 5 دید کیه تافتس میاد شات اب و ناایق هحیلس

 ژاتفوم ار ناتدوخ ملیف یلا و امش شاتیره یافآ اب
 دیراد راظقا هکا یجراخ نادیقیسوم للاف زا دیدرگیم

 *؟ دید بیم «رهب ارعت زا اي ادنسانش همه

 هک دوشیم داهنشيپ اب یو یمیفر یاقآ اش و

 تن طربره امشب دیلوخب دیاب دیکب یلامتیس تالاونب

 ۳ ناتا مع 5 اع هد ۳ نیالا ۳ ۲

 فو رم لوقب و دیکیم حیگ نارتت رهب ار تسود

 1۲ روت تالا ونس بت

 تا وا اتتس 5 را [

 یسپا رس هب یلک هچج دیناجیپیبف ن

۴ 
 * دی زاکیلط نی مع دراحسل یر ول برو ۱ تست زل

 ی 8و لا هم یار ۱ نا هتک راذک ۹7 یی

 هنگ رس ناناومص هحسب ۶ و قود نییعت یا سا 1

 .دینک حرط اهنآ ییاضتفا هتخر دروم رد یتالاوس هدنک
1 : ۳ ۰ : 9 

 ی ۲ نگ یار تاب هل تست تل  خ .تس
 قبل است رز

 لشاق یرنتیب نئرب شیارب دروایم ارواد
 یو حاضتلا عضو نآ اب دوب دب ,شلیف مه یتقوو دنوشن
 ةسب یجایتحا هک دوب ناملیف رگا اربز دننرت یتفود
 بلطم رغآ رب و  تنادن ايئامارب یاهیح .دکشاد

 هک تنون باخت یعدارفا هبحاسه یا رب دوشیم شهاوخ
 رم ار هدنک تک رخ هادمتسا نازبع و تایحور دنارتب
 ۰ دنچنب شدوخ سوسن هتشر

 تساویزاتس و ینادرگر اک رگا امنیس هتشر رد الثم
 یگینکت لئاص و یرادربسلیف رگا و تسا مال دقتم اپ
 ۲ تیم ار هتشو نیا زل تیحالس بحام گی تسا

 ۳ هدچ امت ه هک مونیم مو نایاپ رس

 ۰ 2 ار ی ی

 خارتب ز ام سس هتسین ما ویلسرف 3 و

 زیست بلوط

 ر و دشاب ش

 كیتاما رشیاه رتعمهکنناد _ددهدشاویف وعدتک تکرش

 ی 39 وفا دو یسرب



 «نالسرا ریما کر زب ناقوشم «یتلود ناکقلد

 ۱ لارت ان هاگنب و لجک ننسح

 ره ربهو تبهرف نادنبهرادق* همک احمزا متسین نرقرد ناریا#
 روتسد هن ات دندون هدامآ هظح ۱۳ نرق هلاس ۱ رتخد كرادناژ
 . دندند هب ار اهناهد «اقآ » دشكانسا ره 9 هد زتشح وهسنا رف

 ازگ_م لر

 ۲ دا , ۱ یور , الا نکر

 ۳" اب یا باتن | ۳ ین ای >> سس

۳ 3 

 ث زا ز ايم

 ۳ ایت ال رب ۳ 9 ی

 ۱ ۷ عسا 3 اى ۱ 1 ت

 1 اتذکی ساب | کل دا  لق

 1 ظ 1 قنا ] ۳

 لا ۳ ظ ۱ ی ط

 1 ۱ ر ار اس ۱ ۹ ۹

 ۳۹ 1 1 دینی لا مآ ۳ ۱ ْ ۹ ل 1

 1 ]اقا

1 

 5 بل. 4 ۱ ِك ات (

 1 اش 1 ۳ 1

 سا رتا 1 ظ

 ح
 ۹ قد 1 1

 14 21 را 3 |

 ات ار قن ۱ ای, اس ۳ ۳
۳ 

 | هو 1 1 ۷ 3
 . 0 بس

 2 ۸ دست تا ۳ ۱
۳ ۱ 

 ۱ تیسا ,شتسا هتبس لات رظ

 اع ۱ ۱ ۳۹ رز دا 4 ۹ | 1 و

 رضا 1 ا ت ۹ علیا | لا لا
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 ۳ 1 ۲ ۱ ۴ ۲ ۱ ۱ ۹  زق آ  1
 زا یدنب می. حاعتاعتا ۹ ییعات فی" ۱ :تقح مه بقا ی راس رع | رس _ایجس ۷ فات 5 ۲ تست اقا ۶ ع ظا ادا .ع_نعق ۱ ۲ ته 8 رو ۲ فا :تنفا اف رایت 1 .ا وی لا ۱

۱ 1 ۳ ۱ ِ 
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 ۳ 3 ده و 1 و ی هلن 5 ۳ ۳ و یو رز اس ةتنا دز | ت دما مش ی زا  یلخاد نت ات لف احع و سا ایت ان ( راتتع تل ات تا ای ۷ عرق ملا _ نا شب | ِ

 ۴ ۹ ۴ و وا ۳ 1 1 ام 1

 # ۴ لا ۳ تب ایل ۳ ت «. تن ۳ لاشفای راي ودهد همادا از شیارجا یدعا تهوع نورد زا و كلاخ لد زا ار ام راون_یشرلانوراه اب « دیدناثک دو هارمه و رتاثت مانب دوب .درع یریچ اه
 1 - ی 0 ۳ 1 ۳ دم رز ٩ زال تب ناهح یاه زا زاب ۳ 2 زا ۱ نو رجل دنصف رب تا هوش نوج ناتیا مد و دننیعلب *زاسنا هقیذلا ۰ محو ایا نآ ۷7

 اف 9 اب تتجیل# بلقت یباهع مک لپدبت ۸ .اتسس نا نر کا و  ذنب مگ اف نت نخ ُا رس 15 ول زا
 ۱ سم 1۳" : ۳ ك

 ۳ دب زوآ ات سا ۱ عیآ ز 3 ] نی قم ایس ۴ ایه ایست ای ها 4. ما گید 8 یا آسا ۱ اس « *آ مع 9 هاگلآ ۲ رک هورگ رس زا یباعا رسا نانع تین
 1 جا 1
 یلافلب دنا هو و ال را ۳ ۳ لنت ول فید ل سرا اههنسس زا شا, ۱[ ریو «دننادفب» ۲ دسص لب سنا - ۱ ناوخبیتقا۱ مد تلیف لا

 ب ۱
 ۳ نو س . ...هیناا ین ف  بیر تن

 لک دنا دن "ِ ان .ةیق یافت نا اب و 3 یخ هغا رف اب 1 ۱ ۲ یا ر#» 9 ۲ یا انا ید رمتس تالاب 1 0 ۱ هت ی مع هم و ۸ نااگ دل رب ۳ ۱ ۱ مو نا ا 1 | ۱ ۳ ِ لا بل
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 ۱: ایاو ست نازاسرا رها دار زم قره ك دن رگیه /!ثاو ار ۲

: 5 ۳ 
 نرقرت نآ ربا هک تسا قم و لهات . رس هل ولنج ۰ .دسرب هدوخ یلافوش مسوا

 امثیس هراتس - ۲۵۷ هرامش _- ۱۰ هحفص ۲7



 ۲ دیه را

 ؛تفرگنشج «تخاس یتلود رتات رنه و كنهرف گر رب حارط وب - ۱۱ کت
 دلاسا رع و تن .تشحو :فنارف ۱۳ نرق رعت

 ینوس زا هنارقحم یامقیوش و وکی زا سلاجمهب ار تادنم رنه كاحض نوجمه و ثرک عج شرا فن وش
 و دید رگ زاوآ فلش ط و ۳ " ن سز ت ایی تگ یی ۲ »

 بایت يا او... رضیط ی زطلعل ع الا جاش
 یا «

 بلا تا

 ۲ هتسا مین سا نان وب رت ات نه وب لخت

 بت ۱

 بت ت ۱
۳۳ "- 

 سا رای اپسا رتاست نا نادیواج یاهراتهاخ

 تل و رو رق 9 1 رو دل فی ۳
 زا رتاتتتت ا آق را ] اس

۱ ۱ 
 را لس را ابا یا نا بسا ۳ ه اوست

 دل وخیم نشور الاعاک هل سا :

 لتش سرعت رت است نرف عبلا رل و یژف

 هد رگیزاب زایل یی دوخ ساخ

 7 من 1 اهنب یاهک زن تبادل و 9 1
 ی

 صحت لب 3 را . تا . یی یا اس

 1 | جت

 ۱ بل اشاحت رگب ۳  ۳ ی رصل و ساب

 ت
 نفس ش ان گر یعق و هل یقا تل ری

 تك ۳: اس این ها یا برف و اتعملت ؛ اع ۱ ؛ اههتیذنآ

 1 ۱" | يع تست نا ۱ نا از 0 زییز سا

 هست دش نیا هیت ؟ دش دچ هجیتن

 بلا تحت

 | تا*ا یعییلقت

 ؟ءرد و روآیرک پ و دنیشنهب راودیش رلانوراه اتدناشک دوخ یصوصخ لفاحم و +

 1 بت
 رتابت مط لی بیمه اب لق سا زن ۳۹۳

 فتا و اضتسا

 ندب اذتبا زد تاتت نه تص يا
 ۹ ٍِ نا ف اب

 اب و هلاک ریژاهلاس و ۰ دمتخاد
۱ 1 

 .قانا 1 و اف ص

 س بل نت تخ ز ای 1 ییلصا | لا ناسانق راک
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 ٌظ ۳ 0 "1 7
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 ۳ ۰ تگ. زی ًث سگ اتسا ات سس ۳" عحسا عکسجل تا با اتش ایت تی افرا ات ٍ حل ۱ ای و

 تا تب 35
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 ۳  ۰ ی " را ۳ 3

 مان دش اب تلف ةتاسا ات زا را - اس ع تعنا زی. و ۱ را 5 | 1۱ 91 ۲ 1 1 ۹ "۷
 ٌ اط نیااطق ر تاسف اقا ۳" ۱ و ال ۲ اسب ا ۳ رظق ۳ ۱ ابا لا ره و هلی و عیطاا

 اط ریمع دن گر ۳ راس فیت فلع بیات

 هنحس یرر یارجا هچ و ههاننباب دروم
 ربا الف رثع فیض دیات 7 ۳ نی » اتسنا ۱ راد 1

 ندا ث اب اع

 اوج

 8 ۱ تنش یاب ۱ ین لس یی

 زو ز نآ دیها هب

 دنتس ویپ نازرابم فصب زینرت آت نادنمرنه

 تسا موکحم

 و یناسنا تازرابم رطاحب روشک نادنم رنه

 دننیب یم دحنکش اهنادن ز رد ناش هنابلط قح

 گ ۳ بلا | است

 عق رتقف لا رسم یا ناف و دلد دیع  ۱ 9

 رو ست وب نیا یی یی 1 ی اس 9و و تصسا

۳ ِ  
 متسسل اه و نیت لا ميل 2 وعاخ اهنا تیا

 1 2 ال ِ
 موکصمف ار یله ران » یا رولاس

۳ ۹ ۹ 
 : آس

۱ ۳ 1 
 ۲۹۵ سی عال ان 9 زا رک بت

 لایه رعل از توخ

 مالعا تسا هتساخاپب ادسکب هک ناربا تلع
 یاهاشعا نایه رد هکنآ بلاع

 فورعم رگیزاب دنچ زا یما هیئایب نیا
 زد یناع تب ریخا یاهلاس یط هک رتاتت

 زا رس اقا _بلا اس با ئ

 رثه و تادط رُف ترازو رتاتت ز رعا د رادا

 هللاتزع و نایریسن یلع دتنام دتشاد

 مدع زایک احنیاودروخیمن مشچب یهاظتتا
 نادنه رتهاب«و رگ نیا ی رکن 1 یهاگسه

 0 تعتمآ رتاعت ,نیتسار

 تلس رعان رتع میراد داقنع! هک ام
 یرامعتسا اه ف لیمحت : ناففغ .لاس ۵

 ل وستهل وکجیح ناکسا ء زن رس .تسوگح و

 :اهوزرآ ننرک ,سکعنه تهح رد لماکت و

 هفایئار تلم یاهجنر و ,اهدرد » اهتسا وخ

 ثا زراپع رطانب نادنع رده اتجیتف و تسا
 هنگ تاهنادن زرد ناش هنابلط نح و ینانا

 ایو دنربیه رب دیعت رد اي , دنخییم
 «دناهتشادن از ابوپ تیلاعف هن هگسرع ناکما

 اعماج زاینابیتشپ و یگتبع مالعا نمش
۱ 
 تازرابع ابادصصههت ززابع نایع ؟تناد یل#

 هدر ادیمرف مک شییدینا زفتلع 401 هک
 عرلعا رمز ع را قب

 .یدتسا . اینا ار سس» سس یاهتسا وخ

 می زا دیه

 یعاطن تره وی یر وق وا تس ٩

 ۳۵ 9 طرشت ۲1 دیق ۳ یدازا حس

 1 رس ب
 ۳ یسایح ناینادنز ءفاخا «نابدیعیت تست د

3 
 . لناما تشیح

 یرزوف تازاجم و هبکاحم _ ۳
 شزراماتناقفخ یاهلاب یلم هک نیلونم

 ید وبایهب ار ام تله یرنمع , یداع یاح

 . دناءیناتک

 اهئادنزردهیسکت .نالیاع تازاج» -

 - ۷۷ هحقت ۲ ]

 رانتک ناببستاژاجم وهمکاحم - ۵
  1 یریک ولیج لا بلاک ِ ف ۰

 و زادی راخنا دفع و ۳ ۳۳ رها تاک رععت

 شابوا یاه هتسد

 ةتبیدلا : نایب یدازآ

 نا وسن اس ء وگ ره فید اس اهیض وا و میل و

 ایا

 یتخرف و یرته ؛ یسایس

 ایت اتهد تیک ی رصعجیلع دیش

 روی جتز رنکا « یلاو رفعج
 :ینارحعلیخ امار رگ رواد لس انا ؛یناضس

 زعرهب دار جریا

 ۱ یحسفا نیس «یمیلس بار هس ؛ یتریس

 ایعح یقین رسان هناک یبع : بز نتسما
ِ 

 مرگ اص ا#

 می و
 نا زوده زاک اش زدیم

 نیمح : یزدکسا رفسا یلع ؛ یناوقیل

 بیقل نیصلاروتا ؛ یردنگسا دیحع : همثاز

 ۳ یدابآ نیس دا رف ۱ ها یعم ناب رع

 ؛ ووبین .یلمهزلغ : یرزرصس نیدلانک ر

 یزان« .ینیچال اثیزآ+ یدرجورب نی

 «ینأییش رهچونم :هزمح ریه" قرپ «ینسح

 ؛ یدون نودپرف ۰ یدمحم تجهب زوریف

 « ریه » یلادزب رهچونم ۰ نمه مرگ
 «یلفاط فیس ۶ زا زها پا ره : ید ایه

 سم :ناطا رخ دصا ۰ یرباج نم

 «هازول نا رماک ۰ اریپ هللاعو_ ۰  رفنامعت

 .اتعزیومصو تیادع زهرع . نایقت یلیل

 اهتس هراتس ب ۲۵۷ هرامش



 فق

 ۳ ِ 4 ص ع 4 9 بس هل |
 ۳ ت

 1 لا نا ابا هراس لب رج یاد را اه ٩ ق
5۳ ۳ ۳ 

 ی رس ۳ ۰ بسا ۱ ۲ ۳

 تن اس نت ل ۳ تاب یا هفت کع

 سا ات ات نا وا ساق 1 ۳

 تست :یسکس شا بن ال | قلا ایلام

 تخم راتسا ار ةلبدب .نآ حتاصتا 5 يا

 از دن رای ۳ ۳  ِ را «
 ات یاس صف رز ۳ 3 ِ

 .ز هتسا با وعع مث #ِّ

 نر وهاصع : دش هتا ۳

 3تا 5 عنیا رل ناول راع»

 زا یلاحتح ءرهچ كن ی رقع

 تق  هدحل زبل اد اورفیل تر

 وگنات نی رخآ » میلی رخ 4 هدیاشا اب راع»

 عنخ رهاقن ياداحفو لکتب «ییراب ول

 یآشقت قلب یاقناه سکس هنآ را رش تون

 یاههنحس.تشاذگ مامت فلح ۰ حقوو بن رب

 ردباشا اب رام و شا را نول رام یزاپ قشع
 ریگنلفاغ ومد ربیبداج-.. وگنان نیرخآ رش

 تا زا

 سک

 واگن رها رد ار ملیف شنامن 4 دو هتک
 یراوخدب یئابورا یاه دونک زا یرایب
 فلاح ات قنات ین رخخآ . دنا

 شناس اطن رضا ت هل اجبل و ! دن یاههتحح

 رد زچ ملیف ننا اها .دش ی
 یاه رول با رد یلابورا .وشآ .دنچ
 شامل لیاق ربغ یاهلیف راعش ون نایح

 - ناف فیل وت قاحس هب

 وگناتنب رخآ هدن راس «یچ ول وت رب»
 ایلاتاشروثک رشصوصخب و ابورا رث هک
 و اب نه و صط و .اینع تفلاجعات
 و رب هر ,یمرسع تسع و تا الخا نا رادان

 لععلاسکع نبا لباقع رش + .تسا ددبدرگ
 و درک نفح ار دوخ ید سنوخ دیدخ یاه

 وب ات نون رخآ ملل ۳ تیبا یصسع

 . تساح را عاقی هب

 هک فول اقا نیا یتچول و رل
 روصت هچنآ فالخ د ... وگنات نیرخآ»
 زا فش و هناحیل « ملیف كب ۰ تسل هدخ
 هکال : تل فارگ و لوس یاسیس اولا
 ی هان رواصتیا ورد 4 دو: یملف نیا
 ینانایللاص هب « یفاترع و یگهشربیل و
 . تعادرییم یتطاع اقیمع و

 نا رادف رطزایرابس ؛ لاح رها اعا
 اب نژزابم یاه هیبح و یفالخای اه تنهل
 هی تب تاعامتجا رد یلارگداف و داف
 ادسا یچولوت را هدیقع نیا اب : یگاپورا

 ۳ < عقا را تتح ان تک

 د ره رع ,, و دنل رتاس دلانود . وریتوت
 یدام فوت هچ رگ" (۱۹۰-)
 دروای تبلت اروگنات

۳ 

 سرا
 دوب یملیو اد ۰

 تس . تست 3 یا تست اس تا ۴و

 زایراسب ردو تقرگ رارظ ناهج نااست
 .دروآت سدبیناهتیقتو یناهح یاهلاویت

 هلطتا «یب راپ رش د وگنا نیرخآ»
 رملاع رن ۵ هدنک نوگ رگ , ۱ صحبت تاب زاغآ

 قیفوت و راهتشا لایلدب ۰ دیدرگ اعنیس
 هجوتم امنیس ۰ ملیف نیا روصآ زا حزاخ
 نب رت ینغنآ وتعا لعاع نیا زا و دید گ یتابرع

 نو ولت اب هلماتع یارل هناهلو هلیسو
 قرن ناگشیپ رته . تسج دوس « دوک د و
 رد بتن یافبا یارب دوولاه ساضرس و
 . دندشحسلدش ربیف یاهبلشق

 ییقتت ز تاب تا را تست 8 یه را ةیناخح

 ار ناهجح رسا س نانو داد ر سگ هه

 شنا رگ ی راع زا « تسا .هتحا, دوس هتک

 دفرد یکقل یاتبا هل ار انس نا رگیزفن

 یا رب و پس ار یاه
 ربوس نیرتسانشرس را یهورگ یتح ایه
 سکس دا را هل بل ایصس هل رق یا هراح

 تاشآ تغر یناجلآ یاهبلیف رش ! هناث رم

 تعامج ریگ مثچ هجوت و قایتثا ۰ دنداد
 یسکس یاهملیف زا هک یلابقتساو رگ اشاعت
 نا راک رد تسث ۰ .دیآیم لععا

 ی ومزا .تخاسللاعت راتساوخ رپ و *لذاج
 نا تیم زا یکی سکس لهاع رگید

 تینا ر وه ز رابه ,نادیق رعش ای یاه هب رح

 تهجدنوب ولت نوچ و .درب تون زبولت ۷
 رتشسل و تبیمهل ۷ رایسل لیالد را یصخرل

 اهمذا وا نایه رد ذوش شرتگ تلعب
 سام تاکنلامعا و تاعر یا رل رابجل و

 ۳ دنساخ یعامتا رصانع ثوجو و يتقع ع

 تکرح كيربچ و عماوج رد تایقااخا
 ۱ یفسع .تشف توت هرباد راس مواد

 زایریگه رها هب زاجم : یقالخا تاعوصوم
 ناب زن ولت تاجر هتلرب رد سکس اعات

 زا هدافتسا اب امنیس اد ۰ دشاا تا عمل
 رب ,یتلاعف سا تیعفودر تسرق ننا

 ۱! شوج و بنچ یاهنا را بلغا.تفرگ شیب
 هب ,ناهج رساترس رد ملیف شیامل یموسع

 امنیس هراتس .-- ۲۵۷ هرامش

 ۹ زا ار هرس وا تست تا یی -ت -
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 :یل امحستت ربا و ی رگ ول دو ات شیابسا
 یتح هک ایورا یاعنیس تفاد صاصتخا

 گه رل دن دوولاه هجرت ۱ شیپ اهلاس

 : تشاد ید تل

 یع و تتسح رب اد ییلای زا زا یسکس یامیس

 اب را ییلاتبس رابآ اب .هللاتس و تلاقر

 دو هلاهک یتعنضورد ۰ دیدرگیءب بوحع

 -یل یاهبلیق و یسکس یاهغس#ل لیامتف ار
 : تاب ناب رع

 رتسا .یلست واحس

 سناتسا __ت ۲

 یتیلاعف هنر ۲ ۲۷ دیر ۱ رل

 سسج یا زاچ و هد رب

 ره سشآآ لا هقضیقن نلا زی

 بن رضاح لاحرد یتح +,

 ام وب رسیاهملیف نیرتاو رب یو نییربداب رع
 لا لس : یفا رگ ون روپ # سکس یاهتسصل

 یاتیسو ۰ تساپورا یقامسس
 یاس اسان ز رس شام سل تسااعف یه

 ون هل یپن یاهباف ان سایق مان رث یسکس

 یئابلاتا سوصخل و یتاپورا هناحیوو
 یاس ریگ یع رارف رتل زاد یاهلحرم دی
 ۱ ی تنه ان یلامر هک ابلاتتا

 رد هدنیارف یتيشيح و راینعا «مسیلائروتن»
 را رگت یاهلاس زاس , تشاد یناهج حلطس
 یامس یفل یاهتردا نهار تسن زاو
 :ذ و هملاه یاس لبافب ,- میاره »
 لس وا | یی , تتادن لس رج ی اع را

 تهج رذ یئوج هراچعونکب سکس هل

 ال دو ولاع

 بنا

 نولکی كج]

 رارا یارب یاهلس و تسلا وتیمل ن و زب ولت هک تیوح

 ۳۳ ی هبرحبن آ ندرک دوبانیارب « دشاب دوخرد ی ی
 رک دربیم نیایئدم زا دعب ناهج عماوجهبه اما « تروآ یور

 9 ره امشب دوویلاه يابتس ۲ تااقر
 اما نیا فاجل رب دوولاه هکسبا ان
 ردو . درک !دی شبا رگ زا. هلذاح
 ۱۳۲ زینرک لموم تون هب ابن یامیس « وصایه رپی اهتبافر نیا للس
 ۲ وک یناسز تبس یار ۰ راتشک لک سو تنوتخ رب یتلایسا نرتسو دسچ
 اع - بسک تقدع ر ولعت و

 سد "اج
 3 ۳ دو ولاه راس

 4 تا هک سوت و یادند .تاووتح رب
 ۱ و اب یلاکب رسا عب تاوشخ

 ۲ هیبلآ زا شب ؛ هلذاج و تقارظن
 ران تا حب تر وب ۰ تل مش
 . نیکپ ما « نشح هو رگ نیا« .تفرگ
 تا زا روخ قیقو هل جون ان هک
 دون هدخ هتحا « رالد تشم كل رظعاخبل»

 زب نت دی - نا

 ۱ د | رج

۳۹ 

 ول

 دو نتکارپ یاعسس زا یاهزات لصف
 ا5 هک دون پال دوویلاه رلار توثخ
 ۱ 3را۵ هیادا تیقفوف اب زن رهاح لاح

 با و ایورا یاس. تسصصز نیا رک
 هب رگید راب « ایلاتبا یامس
 قب رلع نیا ردو دید رگ هجونت یسکس
 1 یسکس اون ,یاعسس . تشادگ ماعت

 طب كي رد نونامه هک یلالانیا
 - تک 9

۹ + 
3 



 یا تست

 هدید رگ هجا ویریگ مشچقیق وا! _یللعلا نی
 ةلح مات ار نیش من ین و بابت مش ابنس ۰ :تسل

 .دکلیم دانا ياهدننک رتعتم تحاقو

 نیال هتساو یئابلاتبا یاهلق نب رنصخعم

 نادنچ هل گی زان ثاب گ رمغ هات وا

 تونل ت مان هراوق یا یتحو دیه رتش

 رگتزاب نیا یاهلش ..تسا هد «ت اعنار و
 هنرادیرا رگتامتخا ونک یاءهژوس بلعا

 رذ ایلاتنا یاس یا رب یاهدرسگ رازال

 ودال» . تسا هدروآ مهارف ناهج رسلارس
 رد شقن یافنااب ار اعصیس هه هاگنا ز ون

 رد : دوب هدرک زاغآ تیهایب یاهعلیف
 رظباو مایلی كکرزل هتخاس « روهیقف ملیف
 اه رگشایهایس فص رش هان هک راس شقل
 لاتتا هل طول رم سلاکس ملا .ت ثاد

 4 لاعشا یار ین هب نایاب زا

 دنچ رد : ریوک را نتشلگ و + ینروراب
 فیدر رد ار اکنازوودنال !رلگ یامت
 عشز شطع و هلش _ریچر هب تایلادنز

 نود یاهتقن نیا را ده ( مراد دایب
 هجرت شل دنچ رگ افنا رگب زال نلا ؛ تمشا

 دی۵رگ یئایلاتبا یدک مایل دچرت مون
 یزال سلات : هراگب 4 سم نیه رث و

 زاد رپزت رگاعسیس «ونسا» زا یمطق رد
 درک ادیب ار یلایلاتبا حب رف بحاص و
 یامخس رد «اگنازون»«تیقف وه زاغآ نیا ۳

 سان رم یاههراتس. دون ایلاتا یسکس
 : نرولاشوب . دام الاتنا :یاعحیس

 : هلانید راک ایدولک : ادجب م ول ولامیج

 تایصوتخراتسج دو ال رگبد یراس و
 لاس ناثمرهچ و مادنا یکنریف هبناج رپ
 . دنتشاد یللملان یاس - راث رب ,یئاه
 یسکس ناگ راتس نلا یقیقوت نیرتشیب !ذیعم

 یدوصم زج و . تشاذ ماودمگ یرمع
 یهطروب نیرباس ؛ هورگ نبا زا صختع
 هع رق ناهز كنبا اما . ددتتغ رد یمانگ

 یلاکت رعانا رگن زال و امتس مان هب ار سناخ
 : :تبق منز

 یامنیس«هنادرم»یگنه رب

 ۲. دو وبلاه

 یاهلرح این «سکس» یفاعزات]

 ونیچاب لآ []

 یاهرازاب هک یدو ویل اهنآ رگ دوس
 ناب رعاب دن راد ناهح ردیاهدرتسگ
 بسنز و درم نارگی زاب ندرک
 دن احدس یمآ وجح یقالخا طاطحنا
 استس تنوع نا گی ال راتخا رب زاسراک
 هقبلس یور نامز تشنگ یلوگ اسا . دو
 زبل فاتخه یاهنیهزرس ناعترع دسپ ۶
 تلغا رضاح لاح رد, ... دزاذگبع رثا
 یسکس یاهتلیق اتتیس هل هاس دقاناغ تعایح

 یاهسکس زا یطالتخا اب ار یفارگونروپ و
 ردقنامه یلعب ۲ .دندنبیه هنادرم و هنالز

 امنیس مادنا شوخ نابود یرب یلایرع هک
 :تسا ناهجح ورامنیس نادرم هجوت دروع
 رااداتس هد ریل اعتتنس هل رنمشق» یایمناخ
 سیا یاهعادنا صرف ابو ربو تخحس رس

 راک ۰ دنتسه امنیس دره نارگیزاب نابرع
 ۸ عسه ۸ ملیف تاگدنزا و نارا رگ

 ننرتسهع ار رگاتامت تعامج هتیلس و دسب
 4 و اب ۶ سام زا رق دو راک الم

 ربوس « اهنیس نارگ اخادت هتساوخ نیا ۵

 بیلو نابرع اد امتس دره و دزیاهه داتس
 ان, _.دمشک سیم اتسس نی ررف لبافب اورت

 سگ اشامت تسعادج هتساوخ : قیر نیال

 بیجع :الفحالم نمهل و , درگ تدروآ رب

 یلامنیس والآ رتشیل رد اهزورتیا هک تسین
 زا یلاههنحم - صوص . دووبلاع
 نا رگیزان هناد رم و هئائز ناب رتع یاههادنا
 هساه و هلیح ره ار ای بوص

 ۰ مينکسع هاهاتم
 دقالع مع لایئدب هک هرم رجا ر»

 داسسساا میج شقل یافبا اب یرلاک نوش
 دسج رد یزاب : (*۷) فورعم روضاع

 رد ؛ تفرگ هدهعب ار عون نیا زا ملف
 ۱۷ یلالاس .هچنایط دره» ملبف زا یئاهلصا
 ردناب رع همی : ملیف داگدنزاس .تسا عنب
 بش رب» ۰. دش رهاظ امنیس نیل رود للاقع
 هک دووبلاه د رم ریب راتسا ربوس « تسکسل

 برل و پوحع ناناس رپق رامش رد یلاعر

 يارب ؛ دیدرگیم بوص# اس رادقرط
 ,ینلوکسبو«ككل, زوب «ملیف رد راب نیتخل
 دعا و . دیدرگ رهاقن نانرع یاهنحص رد
 ملن ال یرب ثكنا رق یاببیژ رابب ملیف رمث
 رادار دهن ءناوارف دادعتسا « رگ انش»

 نیس روت رلا را رل تبش نایب رع امیر

 یسسک هچ الاح . دساس رز تاشا 4 اتخیس

 بیمرصا ظح ثرهریپ نیا «سکسع زا
 ۰ تسسل مولعس: تربل

 دل رتاسدلا وئ» و «دلگ توپلا»

 رگیدکن ها ربق هل اتسس یاشرس رگس زاب ود

 یراهتشا ك "شو هم را اعتلا میس رذ

 ناسسرع يارل . دنتفاب تس هشاعلایوا

 نا رک ۰ اس نیل روت لئاس رد تدت
 , دندادن ناتاذوخ زا يرطاخ هغدشد
 دتخام «ساعن» ميل رد لک توسلا»

 ناباعت راک نیا رد ار دوح ثا.عتسا نایک

 یافنا اب هک هدنل رتاسدلات ود» و ".ت اس

 ت.سلار تبسخ درم هدرا ون ملف مث شغل

 مسلبف رد « دول هتفاب ارد یتررهخ جی ردلآ
 دل ور سالکسف هتخاس «یلط»« یابیز رایس

 ءامنیس _..زاتع هراتس يتیرک یلوح هارمهب
 ,درک یزاب هدرب یب و نابرع یاهنحم
 -قشع لصف رد یتسرک یلوجو دنل رتاس
 ثكاس تحاقورد «یلطع» لب رش یزاب

 , .دتخادگ مامت

 رد اهزو رثبا ۳ «نولکین كج»
 نا معدوونلاه نا رگیزال زا یوم رامش
 رق ۰ تسا هدش_بحاص ار هراتس رپوم
 یاهشقن رگافبا ؛ امسم ه :ورو یادتلا
 وا یزاب نا فصوا . دو موس و مود
 .دوملیم ریگ مشچ ءاتوک یاهلنت نه رد

 اهنیس هرات - ۲۵۷ هرامش .س ۱۳ هتحفص ۳]

۳. ۵ ۳ .-" 

 دل توبلا[]

 «دیالگ و یتابس و «ردبار یزنا» لف رد

 راتشآ ار ثوخ ,یراح دادعسا نتوسلسکس
 ملا رث ساسح یتس یاعنا اب عن و تخاس

 ننرتگ رز رزابیش سن تاسآ ۳۳ ححب

 : تق رگ را رق دوویلاه یاسس نارگیزاب
 زارفرب زاورپم ملیق تسبابیم فصولاعم
 ةهلس وب دن ات .دشیم هتخاس« هتخاف هدایت آ

 نوسلکی كج دادعنسا و ره یاهءزادنا
 د رگ رگد زا یا رتهل داکسا د: رگ راکشآ

 ملیف رد يزال رظاخ ۱۵۷۳ لا- مث اهیس
 باس « هتخاف هنایشآ زارظرن او رب»
 رادتقاو تیبوحم حوا هب ار دولعس
 یاهو رد هک یاهلوگل : .دیلاسر

 ؛نیروت رآ قفومنادفچ هن هنخ- «یروسیم
 تشاذگ مامتثنس وشنا رد نولراع راثک رد
 رگیزاب نیا رب اههنحص یخرا رد یتح و
 تبقاج . تفرگ یتسب .امرمع و ردتقع

 رد نده نابرع رخاوا نيا زین نولکیل
 و هناس یتعرف : ار امیس نسل یتلثاع
 یستیل نرا9 اب . درامشیم یعیط العاک
 دوویلاه یاه«یوفیلب» نیرتفر رعع زا هک
 یملیق رد اد نوسکیل ۰ دوخیم بوسحم
 هنوتم یگشیه» مان رل هک كياع زا
 دندح یوب یلپ كي «.... نم لثع
 ! میتفاب

 هریچ من رسلع هک نوشو رب زلراچ
 زاح رد , دوخ یاسآلوغ مادلا و نشخ
 رادف طب داتسا ربوس گاف اونها .رجاح
 بلغا رد درات امتس رد یقلور رب را زا

 ناب رع یا رب سانع یاهلاپل ثوخ یایبلسف
 تسسال : اتعس نسروت لیافه رد تدک
 قاقتاب دوو و . .دهدیه ملیف ناگدزا
 روان زا » ملیق رب هدنل يا لیح» شرسع

 یسسلاخ و یلالوط ی رانع لسحف اد ات
 شقن یانبا ال نوسورت رلراچ . .اتشاد
 اسشخاب «یچایآ » ملف رد تساولیخرس

 رها .تگشلترل ها رهن ج ردلآ تراز

 تراک نمه زا یملف رد رب الیف و دع
 شسسسسشآ « زورکارو» مان نادرگ
 تشف ال . تشاد ار یتمها مک و یعرف

 ریگ مشچیل ره ثیبخ درع هدزاود و دوالد
 ناعلک هل زا یبلف رد ۰ دروآ تساب

 ۲۰ هحنص رد هیق



 : ؛«نا ولیب 1 ماگنه ۵ ور تک رم

 ...تولهر وطسا كي هوکش رب زا

 ارچ «تخانخیم ار يهانپيبو رقفخلت معط ناولهب 4
 عامتحا یایاوژ نیرلكی رانردو تمورحم بلق رد دوخ هک

 یزتبرت و یهاگهیکتب جن و یگنسرتاب.دون هدرگ .ههشر
 یاهوزرآ ناولهب یور نیدن مهد . تشاد نیربد یتفلا

 | دوخ راید و رهس نامدرم دولامف یاهایور و هتفوگ رس

 یاه تقو عورحمیاههدوتبوبحمنآ رلهب هک ماگتع نآ و .دش
 نانامرهق ز هلرزب ناناولهپ تشپ « عامتجا هدیشکمتس

 هتناعداس دایرق 4 فاسریم نیمزعهب ار ناهج زارفرب
 هاریهخامتجا هدیتک چتر یاهناسا روشرپ یوهایه و
 اصهنوگب راظتنارب یاهمشج زا رورغ و قوش ككشا اب
 اب یرهش بونج شوماخو عورطم ناوج نآ و دیزغلیم
 ناولهپیزوریب : دابرف كي نیرفا رورس و هنانداش وبرغ
 یاعهرن هر اب و ساحا یهمع اب ار شعور و بل

 و دیدیم لد متچهب ؛ شیوخ ینادنز و هتنلرس جود

 بوبحم ناولهپ هوکشو رورغ اب و دينشیم ناج شوگب
 هک تسنادیعو درکیع روابار یژورب : شاهابور دوم و
 هوش شرادیب و رادناح یاهابور درعدارو دلرزب نا رله

 دبشاح هدینت یاهلق هنادرم رادتلا تطعو یزورس

 ...فسئاس ر دهاوخ یگهدنلاب و یا رقرس چواهب ار عامتخا

 ۰ رهش بونج یهطقن نیرتیونج زا «یتخن ناولهب»
 و رفال و هدیکت یناوج ادتبا رد .درگ ژافآ ندیتخرب
 شومارف طاقن نیا ناناوج پبلغا دتنامه .دومنیم روجنر
 ...تشاد ناوتان رعاظب و فیمض یمسح ؛ رهش یهتنگ

 یهشج نیا یارو رد هک دربیمن نامگ یسک زره

 :انشامرشوپوجحم یهرهچ نیاسپ رد و دوجند و رغال
 رب و فوئر یبلق و یناسنا یاهیلاناوت قوفام یتردق
 دنا روتعلسو هناد رم یک وشو .تمظعاس والر زن یخ وروتفوطع

 .دشاس هدناع ناهنب 4 تیسورحم و رقف رابغ ناپم درد

 !... گره ...تشادن نامگ یسک زگره
 فیحننن : تفر كشت یورب یتخن ناولهب هک رابلوا

 نایب رهاظتسدب هناهب : شناوتان رهاظب و روجنر مسج و
 اما . دناشگب ازهتساو رخسمت هب پل ات داد رادعمیب

 | یناشگ هدقع قیرط رد دننهوکشو یسع یتلاسر هک ناولهب
 هدژرقفناناوح مولظمو مورحم لسن یاهیلاناوت مجت و
 شومس یسلس نوج شیوخ جور و مسج رد ار هعماج
 »۱ ریههک دش نآریو .درپس هارب نت هئادرم ۸ دیسک ی ع

 ناور و حوردنمهوکش یاهیلاناوتهب ؛ مسج شدورپ اب
 دوحو ناشخرد یاهشزرا دوز یلیخ .درام تمه شیوخ
 نیتسخننایلاس نامه رد و دیدرگ راکشآ یتخت ناولهب
 نیا و دیسر روشگ ی نامرهق ماقعب یتخنل ناولهپ « زاغآ
 .دنمهوکش یاهسامح ...دوب هسامح كي زافآ یارب یاهمدقم
 یریطاساناولهپ نیرتکبازن یدوجوتیهاع هک نیرفآرورغ و
 و هوش . دیشخبیم رولبتو مست ار تلع نیا خیرات
 و رادتفا؛یناهج تازراس هبعرع رد یتخت ناولهپ تبالص
 ءاتوگ رد و .دروآ لابثدب رادنپ و روصت قوف یتکوش
 رورف جان «زیمادیدرل و هناسوبام زافآ نازا سپ ینامز
 نیا دنموزرا یاهبلقالرزب ناولهبرسرب ناهج یناعرهف نیرفآ
  ناسرهف نیرت بوم یتخت .درک زافآ ندیشخرت تلم
 یسشلامندهردف و رادتفاعوا رت ناهج یشژرو یاهتادیس رد
 قامشزرا «رترب ناولهب كب ناوعب شیوخ هنادنمهوکش

 هنفرو .تخاسیم راکشآار دوخ ناورو حدود یناستا قوف

 < تسمظعاب و دلرژب نامرهق كي پبلاق رد هکنآ ...هفر

 «دوبهدروآ تسدب تکلیس ناوج لسن نایم رد یتیبوبجم
 ووباقد نارد و شیوخ یگدنز نومزآ نیرتراوتد رد
 و یناطسش یاههسوسو هک یخبرات زیهاهساولن تاظحل

 و رز یاههکس شنخرد و تور و لوب هدننک بوذجم

 هنادنموزرآ یاهایور دوصم تبو تلس بلق ناوسلهب « میس
 یاههظحل نیرتزیمآ شیوشتهب ار موب و زرم نیا ناناوج
 درتم نالدروک «دوب هتخادنا رد شايگدنز هار «شنیزگ»

 طوقس زاس یگدنز میخژد هارب هدرپسنت نابوگهواب و
 دبدرت خزرب رد ناولهپ و .دندینکیم راظسا ار ناولهپ
 روآچنر یلاهثت رد و تشاد تعجر شیوخ پلفهب هساولت و

 هداتفارد ریمادیدرن و یتارحب یاهلحرمهب شتایخ ریس
 یتاسدرادنفاو توش و دوب میسو رز یوس كي رد .دوب

 ربذپاننایاب یترشع و شیع اب طبارش نیرتهب رد یگدنز و
 یششخردو دوب یکیرات ...یگید یوسنا و ...زیگناهسوسوو

 روشرب یاهبلق و ؛یتسودناستاو هفطاع یاه هقرح هاگن هاگ

 زا رو هناقدابم هک یمدرم ساسحا و هفطاع زا راشرس و

 و ساسحا و تقادص زا زبرل یوهاه تصع و یشع
 یگاب و صولخ اب ار ینابرهم و هفطاع هناسداش كئاب
 دنتشادهح ره همط .دوب ناشیتفهمهنیاو...دند رگیع راست

 ! دنتسناوتیم هک هجناره هبه و

 ؛نومزآ تخس بش یادرف غولط رد ناسنیدب و
 وراوتسا یاهمدق اب نژربو یوک ناعدرم یاهاب ورنا ولهب
 رد ار ناشیلایور دوبعم مدرمو دمآءارب تک وش رب یاهماک
 .دندک لابقتسا هوکشرپ و زیگنا رورف یاهلهلع ناس
 !...دوب هدیزگ رب ار «مدرم» یتخن ناولهب

 شیاتسردساسحارب و دنلب رمش كي زافآرس نبا و
 دوبیناسنا لوف و هلرتم یحور نیست و یمدرم هوکش
 «رگنتقیقح و ژابیمشجابو هفطاعووشع رسزا وهناق دابع هک
 هروطساهب یتخت ناولهب هکدونهنوگتبا و.دوبهدب زگ رب اد مدرم
 ؟.مب تتساوش

 دوسجو یناسناكوف یاهشزرا و تمظع تخانش
 یاهیلدریسرسو اهیشورفدوخ یهماگنه رد یتخن ناولهپ
 یشزرو نیدایمرد ماقم ناحاص زا یرایس طرشو .دیقیب
 لاگنج رد هداتفارت ناگتخابدوخ لییقنیااب سایق رد و
 راهتشاهاراگایر رهاقم و یداع هدنیبرف یاههسوسو
 هجرگ) .دباییم ناشخرد یاهولح « یگورعم نافورعم و
 | یدیلبو یتشذهب هدولآ : یتخاتشو سابق نینج سفن
 باتفا یتدنشخرت وهوکش ادهمم « تساهیتسردانو
 هدننک روحسم یلجت یگهریت و تاملظدودنا ربق یهباقرف رد

 هک تساهیدیلب لباقم رت هشيمهو . تشاد دهاوخ یرل
 و .دوشیم هتخانش زاب ینابیزو یکیت نیتسار یاهشزرا
 یلاب ورنوصم و روم اننآ ولهپ « یتخت » هک تسا یلالدتسا ننعان

 ۳ .مالابیب «نا

 ...خاک «نشور» ردهد رکن رس . «خوک» تملظ زا هدزوآ ون رس #
 ان رتار هدنلابو دورفرب ناوج ابنویلیع لاما مست و

 نسدایم مان بحاص و قفوم نانامرهف رگید اب هسباقم
 دنوگایورو یناسناگوف یتوریجوتکوش پحابم ؛ یشزرو
 لستمهو ربعع رد یرگید نانامرهق .دندوب «هلب ...ميسابیم

 نیرتربنب وانعبسک هب یناهج یاهنادیم رد هک یضخن ناولهب
 ةن ...اسا .دندیدرگ لبان < نیرتدوزرب و نیرتیوقو

 یاههصرعرد زوریب نازرابم رگید اب یتخت ناولهب نام
 نانامرهق اهنآ .دوب قیمعد نیداینس یتوافت + یشزرو
 لاخ .دندوب یشزرو هقناسم و هزراس یاهنادس زورس

 نیدایمزکر مرد و رازراک هبمرعرد يتختنا ولهب هکنا
 خ هلرزب یاقراب یرهاظو هناناع رپق یاهزراع هح را

 بیقر نیرتردتقعو نیرتالاتلوعو نیرتیوق اما + تشاد
 1 را «سطند * ,یگدنز تازرامع ۳ رد یتخت ناولپب

 بوس ویمسجت و راونسایدسنوخ هل یسوخ نوح و

 ۱ 6 یکدنز یدام و ینورس یاهتذل زا هدننک اولا و

 رد هک یتخت ناولهپ و . تشادیم لوقشم دوخب ار
 رقف و خلتممطیگدنز ملاو جندرپ و رابتثحم یاههرود
 » اب هک یناولهپ تخاتشیمار یگنسرگو یهاتبیبو
 ۵ «تشاد قیمعو نیرید یتفلاو سنا تسورحماب و
 نا ره نوح نانح :۱باختنا۷ گیادید رن یاههظحا

 توس لایماو یزیرف ماکحا ریارب رد ؛ یعیط و
 یاههسوسویمامت اب هنادرم ونکشتقاطیاهزرابم « یشیوخ
 اگ میدید و .تشاد تایح رهاوظ زیمابیرف و نیگنر
 زمصاوع نیا اب هژرام هب درم هنادرم ...امروعان ناولهب

 تیهدنبازس یگ رزب نوجوتساخرب هدنبرف و رگاوغا
 وشدنادیمنیا زا زارفرسو ةورب ؛ شیاتسو تزع و
 زانامرهقو روآمان نالب تشبهک یتخت ناولهب .دما نوریب
 شبا هدون هدرکانشآ نیهزمن ار ناهج هزاوآ بحاس

 مخ یتسهو یگدنز خیرا هژرابم نیرتیتایح دن
 *9اطو تخس ینومزآرد و تفریم شیوخ یفن فاصعهب
 رب رتهداعلا قراخو نیرتردتقم اب یئورابور رد و نکش
 زیکنارورف و ناشخرد یهظحلات « شیوخ یگدنز مزرمه و
 اولهب هکدش نانج و .داتسبایمن زاب شال ذا یزورس
 ِد ناولهب و لاعا رب یاهبلق ناولهب و رادیب یاهابور
 یاههسوسو/نم» اب هژرابم هبعرع ردلاستهک تلم كب بلق
 ۳۳ جب زیماآببرف رهاظع اب فاسم رد و رگاوفا
 3 و تشارلا ربدق «درم هنادرم ...ترشعو شیعرب
 د زا ٌیدرم «تلم كب یگدنژ خیرات یاههظحل نیرت
 یمارفوور : بادشگ یشاوح نوردزا و عامتجا یمانیگ
 ۳ 2دتب دیشروخ نوچ « شیوخ عامتجا نیست
 ای یا :دوخ یهباقرغ رد و دروآربرس تابلع

 ِ فو یمانمگ رابفرد هتشگش ومارف یدرم « تلم
 دوب نینچ و تساخرب یناسنا تعفر هوکشرب جوا
 . !.شیسر «یتادوخ» هب هنادرم «درم ناولپپ

 لعاب یاههروطسا بلق رد كنبا هک یتخن ناولهب
 هو نمهب «دهدیم همادا شیوخ هوکشرپ تایحهب هنادواج
 15 هنادرم و دوب هئادرم ناوتیحمک درک تبال . ..امش و

 لا و جور ناولهب هک تساینامزرید كنيا و ...درعهنادرم
 ههظحل عولط هاررد مشج«شوماخو هتفرگمارآ «تلم كب
 زن باتفآ ... مالس ۲ ناولهب ... كنبا و تسیهاوخنوخ
 یراجتلم یئادصمه دور دن دابرف دنلبرمشوتسا

 منا
 حر
 سیره
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 یلالطاضرمالغ رگشدازخ
 : »درگ قرف یلامز تیعفوم ر طبارش

 دنا و تتسا نم ًاپس رلابب ی ابن زا

 و .نایت سلش دا زا اهنآ نب رل» لات هاو

 :لیناقح ووسلاس نلفر نچب لا و * مس

 راک رد لرحت یارب تسا یاهفرح

 نااملیف هک یلوصتنا رنایاصیسلاص رد و

 دنا ر ییب لا و دندروآ دوجرب هات آ

 تا تا

 بتسد زا یکی تسصضسس یاب .لیلد ییعب

 جرساموب و قرع نیا يامنیس نا راک رد
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 هکیلاح ردمو ریم .,شراک رتف دب وگتفگ یا رب
 میت ذ دا و یه یه بسا رم هل شناطادب ن

 دی و یمهداد رارق بطاحم ارم
 ۰ دیلامرفب منوتراپتخا رد نم

 تاع وبطم ریخا یزو رپ اب ار متسسس

 س ] فر زن هک

 شهوت لتع ناهگان ۰ منکیم زاغآا ملث و

 : دبی وگیم و .دنکيم ناررف نان

 هبعهب و .ملاصشوح یلیخ یلیخ وضو

 رسع كي هک - تاعویطب نا راک رثناتسد
 دون روناب نادنز رد ناشب رگف هی دنا

 عیرس تسا یشهح رو هدش دازآ هک لاح ر

 اس یلد ميوگيم كيرب قیاقح نایب یا رب
 یس و مياءهدش وبا رف السا نالاسماپ
  هروطج تلاوحا هک اسهب تی

 یدازآ ینکیمن رکف : منکيم لاوئس
 یزاسملیلكته رف یاربیتشم مدق تاعوطع

 دشاب

 پیلرلنیاهپام . ارچ : .دهدپب باوح
 یل و مبزاسپ ملیف یلماک یهاگآ اپ ميناوتیم
 دآیم یسک هچ ؟ هدننک هیهل رک ۲ وک
 یطبارش-هرب رب رود وشلوپ یلعف طیارش رد

 و اهامنیم ندز شلا هپ هظحل ره هک
 رتهل یعدرم تسا ها مه اهنآ نفرگ دوبان

 سیو دناهدز ناجپع نامز صاخ طیارش
 یگنر یهاپس زا رتالاب 4 ميرادئ یفرح اس
 میپزاسصل مهام لاسن نگب امب . تسین
 هل یروشک میمدرم نیمه لا ام هک ارچ
 یملیف «تسا مالسا نیبس نبد وریپ شمعدرم

 هشاسب رافطاو رف و هچایر كل یاراد هک

 میاد ام لاح و دش روسناس راچد دشک لوبق مهام بوخ یلیخ « هرادن تسود

 هدوکنشور ام مصر هکیلروص رد منراد

 اسب ارد نانیاههتساوح هک روپف تلم امت

 اف وومرد ه.دب رادپم لاربا یریلد ز تماهش

 دیگ ار ناتاههتسا رخ دینا وتیم مع اع

 زا ار لعاک یگدامآ اس هراد یلاتشا هبج

 ماسقع روت یم هقنباامک : یراد رظ ره
 تل رظطزاب ون ادرگ راک و هدننل هبهل

 یهاگا اپ ينج + متخاس ملیل لاس تسیب
 معار نادنز هکن روطب : متخاس ملپیف لاک

 ملا  متخهب

 بوخ ملیف هم روطج : متخیم لاوس
 همرچ نتخاس

 شل رتک هکیلاح رد .دعب یاهظحل و
 هلن ]يم تاب رط دداد تسد زا ار

 ۱ طع 3 هتفلممع نیا يا رب دلار

 سس

 یل و دو ریع

 هقسااسل مچ یم ار اهتیعفاو ناعزرو رسهب

 مربج یلابره سیئر شیپ هتفه نیم
 تم ولح سینر و طفاسم نیدنچ و دش رو رت
 41. ل ابع ونا لس كلی نر ۳ زا رقتع سیب * رسالت

 هچب هب یلسن طبارش رد ار موسوم سا
 ۲ وص وم نیمه دن نخ لر ا دام حیف بس وقف

 سدبا روت تضلاف

 لاح زا لو .تسا هتسدگ لام سد رک اه

 هتک یسایس لات یابضف اب ناویع دهن بن

 ای

 لی رزاذ .منچل هسار وسق

 و یدازآام یاهنیسهکینمز
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 هل یاهساش رایتل رو یچسم یاهناصتت" و

 تفت وتسا »7 یه "دا تست ررصنل ساق عاس

 امسیم :ينا پپلا یلرا نتفرگ وئوتعح رز
 یر و رای لاح رد یک هل اد

 قفس اصتح یا ها لی بت ی رسا ین

۳ 
 دندادیع اف .د رب

 حس .شلاد نیل لاع ال دین يع را

 سا هتخوس اعیس رلبرد هچپلآ یاس

8 
 ریس دون ععب 3 4 س اتسف افت ..تف رزق

 عسل مس نت رز وضع ۵ لا ی هتسع ید

 سست

 دروابنتسدب ار شدوخ لالقتسا
 تسناد میها وجن یئامدیس ام

 :اتسشاذ ین یتسعور اه مدش 2 ده آ دوج وغت

 مت نم علاب « هب - دهه

 ترالو هلپ وب اس یاهلپم

 با وح

 ۱ ز و حل

 درکشاهچلاعم دیاب هحورجم رته و كنه رف
 لالقشتساو یدازاامیامیسم هل یلاءز ۷

 درواین تسلب رتعو هاله رف لا اوین نوع

 دوتیم را یحر لود هب لزرر شهر
 هلسح نیا یتفگ لا مراق مرش ادخ هب

 شساهگ رتهوتنه رف ترازو _یلعف رب د«سبسه
 «هتف رناعیس الیعاالاحات +: مداب تسرد

 هیچ امنیس یسرپپ شا هگآ هدهاش ادخ

 ا هگنپگ راب 4 هلرلح طایح

 ةن ول یمس السا : هعبا وع قلط

 امنپس هه شرداس اب لو رساهلاس

 الاسح ال شدرخ هنفگب ایابنا

 را " تک ۷

 رس دقیق

 بس 0۳

 دروع رد ناوتیم هتفرت امنیسب نونک ات هک یریزواب رولعج

 نایب یدارآ و ووسناس لماک وفا دروم رد . درک تبحص امنیس و ملیف

 سس تیال نم

 فیق وت اهلدم نس هحرسرم ملیف یئامز هک

 روسناس نا لا یمن هکنبا لا هفعب و دوب

 یاهداب رف هکیلاح رد . ترک نارگا دش

 عقومنآ رن اهلآ یاهنوپشو مدرم ینوک

 ملیف نآ دنتشاذگیم را دوب نم ملیف رد

 ميهدناشنلماک تروصی ار اینا لاشا و
 امدننزسب شلا املیس هکنا یاب لاح

 لاارچ الصا ۰ نترکیم دنلب تسد رس او

 نلاتسدوخ رب یلیلد هک میوگب مدوخ ملیف
 ۰. هشاب

 تسکلمم نیا هاررب ناتادرگراک زا

 یافا یاتیم هریادملیل ۰ منزيم لاثم
 ادعب و دوب فپقوت لاس راهچ یلوصرهع
 هتاصاقم اب ملیل یاهمنآ زا یلب یلبالدب

 یموسشیامنب ملیف و درک !دیپ هطبار الاب
 عارد

 4 شابمیک یانفآ یاهئزوک ملیف اب

 هسح ارچ هرط فیق روت ملیف نیا دیاب ارچ
 یاصک هثکب ار كيرچ سیلپ دیاب اج
 رطاخهب اپمیگ یافآ ملی ۱ هنگ اپلد
 سیماد سیلپ نبدنچ شیلیف رتکاراک هکنیا

 یعسو نپنچ ككي اب مدا يا و هنف ر امنییس

 .دنک وگتفگ امنیس دروم رد دناونیم ررطج

 یاهطباسهچ اب و یزوجم هچ هب هخآ
 و هتسشس ترازو زپم شب هدها مدا نیا

 « ریگب میمصت دیاپ امیس و ملیف دروم رد
 یک نیا هک دز امرسهب یلک هج یلف نوا

 ِت

 رکف پیرل نیاهب : منکیم لاوئس
 ناو هب و هدش یشکقح هک دبنکیمن
 ناراگ ربا تسد یمامت یتسباب ضارتا
 دنروآ لمعب یدح تانادقا ؛ امنیس

 3 دنریگب وئوشقح و
 », دریکیم سشاهدنخ نم لاوئس زا

 ؛ دبهدیم با و
 نیا و ام الصا | لح مودک ... قح

 ول ومضح هک میتسین یاهللس نوشارب اعنیس

 ؛نایپتشپ مودگاب مینک ا رتعا اب و میریگب
 جیلود رد هل میتسیل تسب هراذلآ ام
 هستشانورخ هتلرذ یارب نامرت نوبلیم

 هکنپاامک تسا یی اس لکوپل و ندوب

 امداب رفاب مدرم هدشتپال اسب زر رساهب ۶

.# 

 شل رم یار یتنح و دنشابیم امنیس نیا
 لورند نیس ال. دن اهتعت

 دوس رپمضیپ و ادخ مسا
 اسفاپ هلرابع دوب سومالو فرش وا فر

 طابت را ياسهاتنسد الاح هک یزپج ذوب

 راطتم | فی

 اف لا تقا سس سنا سا

 ایام هل یسنرح ۶ نداتفا شرگفهب عج

 یون یقامپسب ۲ دننسنادیع هوح نآ زا
 مدیاش مل ردپم هح ۰ دناهد را شب ناشاوح

 یح راخ .للطنس یاهملیف هب یضا رتعا نا وب
 . هم دواو هل اتسا

 نانتواعق دینی من رکف : متکيم لاو
 ارمدرم امش هک روطنامه دشاب حیحصا
 سودورامش مه مدرفاملسص . دبرادسود
 تتهاوخ و دنراد هک ینامنيسب و دنراد

 .دن راد یم عارتخا شاد

 مدنیات مودم ده اس پا وج

 یرلمب نالا هک نسیلو هشاب امت اب قع
 اه عسم تلاح تسرد .ماهتسس اعث

 لوصرس یالب هچ مدرم منوديمنو مداد ار
 زا ای و دن رب دییم ارام .دروآا .هدتعاوط

 نا وخ یمعاعقاو رگا .ددننک یمنامدرطناش د وخ
 ید رستم نتررنا زا تملپف اعهیظل ال نکن

 هپاوسح اهنوا ر مراد نوتتسوت ام هک

 دنداد اسب نوتنشاد ثسود اپ ورا
 و شوجر یگدند و مغ كي مش هکیلاحرد

 اس  هب ميشه نوشاع:دنح و نشورخ

 هثرگم مي ربام .ناوخیم رگا هک ننومهفب
 ومل نجف رح مهرع ناپل زا مراد تسود مه

 +هشاب شو مدرم فرح هث مّزاسب یلین

 میتف رگ _وارف یطیارش رد هنافسانم
 تاف وا یحاک هکنباامگ مین و دیعن و ومعمم وه

 هیچ ,یسپ :قزلاسملیف و ملپف «ریع مداب نم
 ۲۸وخ هبونعب یکی نم طیارش نینچ رد و
 یلاج ؛ ,تسیل انا ما اعشاومتردن هلآ

 ,یلیخ مدهشک جلر و تسخحرل لاس تسیب هآ

 یی متسح هل منوهپ هلا و مریم تجار
 یاهداب رف اب یا وسهب و ,یمدرم و تسرد

 ۱دپدشار .منرم نح مرادپم رب مدق مدرم لحب
 هدوبمدرم ييااپ مدزراز زگا و مراد تسوت
 مدرس نیالپ مدرک هیرگ را ر متز راز هک
 ناشدرخ مدرس متخاس یملف هکپلامز و هدوب

 : دند رگ ی م سح و ندیدم ملپف نآ رد ار

 هدب نسعب وقیف ول یپا هک ماوطیم دنوادح زا

 و هنشاس نوملیق رگحاتنلا میرم هک
 ۱۵ هحفس رد هیلب

  امنیم هزاتس ب ۲۵۷ هرایش تا۱۵ هحفص
 و ی

 15 ۰ نو
 هو 5 یر ی ۱ تا ۹۷۹ ۰ هه و 9 ۳۵

ِ 
ِ 



 : ردشوب رادیگ دن ز هصق

 0 عام 9

 تن رد عاقل ر تن بل ای سل لس لق سا

 ال اع عق و 2. وب هقتحسا 2۱2

 عآ د ون هتحابلا یجسلا

 لا اب روشن یا ابا اه سس چپ نسب اب

 اب اب ات رب القت عن ق

 كف هلن اب ,ناقت بک نیا

 5 بس دجاطنح و هلایخآ > میت

 تبع اهدا انسان ی ل تن ول هند

 _ سی اش رعنا لا میل 7 >

 رسقسش سس رعا ۷ تعادل یه س کل لع سا قن

 ۱ سل ریل نشها تا اب 1 اه هقس اس

 ۳ سل ۳ اتنطبا رشت یاتتاتنآ . ری با ۳ ۳

 واعق دیاع هل تک نیل ال دن

 3 نخ # عسل اه" حس زد هاکس یا راس

 ,تنسا لا رق انتقج جنناسشاآ اس

 تا تک ۳ و جاست |قا رس

 ح تس و رن :تسا بسا دل اف ۱ اتتسأا نقن

  5 .لتیول واست ال ال تان

 ! را اههخاث زا تنی لال هاسروس# پس

 ةع ابق اون ةتحا دنا نر ۳

 یا هاش یا ودیت زا یداعتتایس رل سرب

 1 ها ید وا رزق نبش رب بک ظت را ۱

 رز مات رک حب یاهتسنن ثادسصع یا رو ان ز

 تب ۲۰ هک []

 ۳۹ یخ ر 3 تلاح زا ییلاعت مرگ را ات

 » قلا نفر باقی 3 سا 0

 مس ال یظاطن میمسصعت ننا مانجلا

 ۰ لا رل تناعا

 دن ران یواش اب اههجیا

 یاد ست و فندل رگباا ميعب هل تا

 .دون هد رک رب ار هسردف یامصف اینآ یروغاه

 رتک زالیاهاخاع . متفر الا هخاخ .دج را

 یگشخیادص و دخیع میح چ اب لب

 دنچ زا سرت و یدامتعایل ابن + درکیم

 یاهخاخ شزرل - متر الات رطید خان

 "و ۳ 1

 ث هل لحا لیا هر رل ةل ار مينابق قنار :تضع راد

 دخاسیورملدل یسکس بش ان لاحبیا رث و

 تسد + مشوب هد رگ هایت تحرد را وصف

 ههعادا مش زا رد اهاجوح هتابشآ ف رلطا

 ةلایخآ . تون هلصاف رتب كلی هل كاید

 یایگ رد و لاعوب یامدوت زا هک اهم رب
 فال یاهلاداتسا و ف رظ لکشا حاک دک زاب

 زا دل زان هات كلی یاهتا رد دول هیت

 خیال جا لآ اسب سفت لس ) تعتس تیشلای

 لا ع زا سا ره لیلد هنایشآ نیا هال اس | وع 1 ۱ رب 1 1 - زا

 تایکز
 ت ار دناغآ

 ۱ سا روح ی رتا را ها فاعتسا و ییعط

 لحن نسج هام اف

۳ ۰ 

 ورس . ذوب هدیزگ رب یمارید مک و عفت رم
 )۳ هحوج رایچ ول ر زب

 رف ار فا یا

 ر یادص

 یاصا هدر,تشح و

 » تخل یندد ال اهلج
 یاه هل و رسب طدیل ور »

 3 هیلب زد یایمج ر# زابل

 ۱۱۲ر دوخ بیل و زا نکن رگ هد رتشحو

 سیم خیج ادصکب و دندروآیم نو رب هنال

 1 :حصتت را

 اب یاهبنا مچ

 کا ول وب ار زی

 امس هرات تب ۲۵۷ هرامش

 ۰: هتشون
۳ 1 ۳ 

 دش هدیشک تزاسا هب . شیگ داتسا رطاخنهک یدنم رنه

 دن

 اهل رب نا راد یا رت یتیغرو زگ ره

 اهل ایا , تشاد ما عمل يضتعع 4 تشر

 دل جای دی

 بالا لیلا دی

 9 ۳ و ادح دی

 اضمنن رب هئایشآ ال ارم گلیدز

 | ره و دلد رکیم دابرف زیرکب
 هاساد راس یا سا هنابشآ

 اب را تسباب ین هلذل ننا ۸ یس رتسن ارم

 كاب ور ر و متق ریه الاب رب خاش

 یعتق دنچ رابتعا یل و گل زا .هخاخ
 رد متفر الاب هخاخ زا , متشاذگيم

 ات بل 8 تا وقا ال
 طت .ییفآ

 اس اح

 یاس | را تن را

 ساضاار میل ان _زل 1 سنا چل
 تا ز

 رز هاش

 یو یی شم اه اک ,معش گیم

 ۱ لی رب اعحاخ ال ست هحات لا

 اف لساف تان زل ا!اضسنا رد رم

 فو ال . مش رطیق العفس سم زا رقم هد

 لولا مدق نیا
 تا

 فسخ یاد اب هات يیور

 ر رق یاهدسک
 ۱۸ ۰ تب رگ فرد شو ریز زا اه

 اب . مشرک .تکع هلنحل

 یاب ةهکسلاح رث و منودتسچ ار یلالاب

 یگدنا مادیع رس نیربز هحاخ یور 2

 ان یسک هلصاف ماه نیا ۶ منقر ولجب

 اه رال تسبال ی متشاد اهدح وح هلابش"

 یادص . مک سل ار هلاشآ تسدعبند رگ

 هیپ ینارگت و هرهلد اب ار
 بس می یاب رير هات

 دیده
 ذیل دلیل ثاب رس و تحت را

 لن

 بنت اتاق

 یاعدع وح __

 میل تل /

 و زال ناهن اا هل تدس ب
 یاب هدبرشرو یاهمتج

 حالا پغ میش ریال لس طس# اطن ه میخ

 ملد هب عولخ یوهاع نیا
 رت اههچن ی هاش

 تول ار شوش و یفا رگ اب ۳
 دید رتیاههلحا نب رخآ

 و ثوب بناتفا هزرلل مياهوتا ز مدنا ر. ار

 تیمار میاهتسن اعرس . مد سم سنل تدشن
 شوت و بجع ساسحا ثاب و دب ۳
 ملد رع هدون تهادن زا یکاح هک زیها
 ولح هاش یور رگیدی 2۳ . -ول هتفادءا ر
 یک, دحاش يپب ناسا اش متن ز

 ۲! یه ,سرت

 رسسز و دوبل هناتفا

 تا یینايت
 ات

 اتو ۳ هج ِ)تسیا

 !اهتنا تلف

 حل 7 هل د ۲ یلنخ یادع باب

 هلاشآف رلعب تست .تف ریش نآ نتسکش مبل
 گابرث متسدب اههحوحدل به دروح رث

 ال و مدیشک تسن ۰ درک مادد رتنح و هلتحلت

 : میت باد مسج رج ویاههعر سه تشز تئیق

 رضننب اهنآ یتعز كيدز هلصاف

 یعولش و زیر یادص و . دروخیع مئجن
 هیشیساسحا هی نو ریل نتاسه وفلح زا هک

 داد . دون هد ک دانا میلد رد راج دا هب

 متول رکش غولخ یاهادص نیا یوعایه
  الک دنچ راف راق یادس نایگان هک
 سلجا ر ,يهج ول تخر یئالاب یاهاخاخ یور
 اهغالک دادعت هات هک هلصاف كب رد . درک
 یروآسا ره یوهاه یادص و . دخ تابز
 ایه " 3 رگ رزق (رآ مر یاب یانف

 یزبگلا ساره یوهابغ اب بگمشخ عاک

 نسجچ و هلدب بیم تعرد یاههحاش ور

 ۴ * لظبل

3 
 نلا رس



 یادم دن راد هلمح دف فل دی رس رظن

 دوخ حوا تحرد یاب زا اهحا نت ها

 نابم رث اهدجن موهنما یاهذاب رف . دیس
 ماود مشحو اهعالک زیگلا مارس یوهاص

 ملل ر زایاهح هک ایا را

 نسل ره وتیدش راق و راق ال داد دلاس

 ناسا سانت دند ز وآ م هک ملل مات گی

 با ار مينايهتسن . كاد ملاطن الا دا

 را رداما « عن رگ نسل جوقا یمل ۱ دا

 یادصح یاب یر هحات اید تاکن ن

 4 زا شب ۰ تسکش و ثرک یگشح
 سنا رز ؛ موش رود هحات یر

 # نسهز بایه هلخجل

 اهاجبا ی وطاس یاد

 ساره تدایاص و .دوب

 اس اس ی

 لب ریل نا كد و

 ۰ دانه علف ناسا

 هتسسن با تا اس ۳ اب

 یاضف هه اه .گنا

 تا ِِ ی ۴

 رس ار هاسراذ#
 تاصجنآ هطایه و ادم ورس

 ایه هلفحل دنچ هلماف رد هک دوبل دیدن

 و رجب كایذ زل هسردم یاس

 انح هد مین ایغ دا ی وای هل و هل میح

 ننا زا ملا و ربدض دلد وب
 بف

 رسا اقسشجیب

 ۲ ۲ ۰ زا مسن

 دس.ردف طایح هل و هتفشلآ رد لاق 4 لبق

 هسسجوت و یثا رگ ات لت یه . .دیدم۲

 نخ یاهغالک هجوم قیاقت نآ مث نم

 زا اهتلاح رد 1 ث ول د ول[

 یاب اج منرعم شال میول هنخ وآ

 مبل اف یتیگس . ملابل دوخ يا رل سکحنس

 ثعال ناو دول مياهورزاب و اهسن یو
 یکانرطخ و لداع ا عضو هک دتم
 نارگن تشحو و سرت یه ۷. مثال هتشاد

 ثا.دعت : متشاد ار اهغازاک یاوضه . ماعدسل

 شاد و دوب هنش دابز یسحع ر ولطلاپبآ

 .تخادنا یه ميتشح ول ناش سگ( سل ره راق و راث
 جا تخرد یور هتک دیدهت لکخ كاناب

 ۰ اسسااق کیش التح  مس و تشک ی م را وا

 تابالایه نا رث اه هجرج غیج یاد

 لناح ره . نون وحم و مک زیکنا ماسرس

 هخاش یور ار ملوخ لالعت دو یلدنک
 یا ۸ یئاپ یاح متسناوت دعا و مترک طظتح
 و لتاعسا مصو زوص اما ميلال دو

 دولآ مشخ یاهداب رف . متشاد یگان رطخ

 تسصسسعرث نیئاب زا ریدف و مان یاقآ

 نیا .دد مسا ره مات اهآ . .دبسربم مشوگل

 هاگ هلمح هل و دشیه طول عاهغال؟ هب هلنحل

 راعت و تخس یادشوت نوا اینآ ءاتس

 درب دندروآیه م وجع می رلحا ۳۹

 یاج دعچ هک اینآ یلحوو زبت یاهک »
 لسشاقم رد دوناتخادلا شا رخ ار مت روص

 دو زیچا اعوق زا مایبا رگل و سرب
 تدش هلئحل ره اپغالک هللح هک سس وصخل

 ساره و یگدرتشحو هک اهنآ و تفرگیم
 حاسگو رتیرج هلمحیا ربدلدوبهتفاب رد | رم
 وداگ یاه هلمح رد . دندوبل يه شیب زا رت

 نورد تشپ گلال لشم ار مرس اهنآ هاگب
 قسبافد نسه رد ۰ منرکیم ناییمپ مزولن

 عضو زا هک هبردع ملال و ریدم یاقآ
 « دندرکیه ينارگت ساسحا نم لداعتعا
 یالاب هل نم یراب یار ار هردمشا رف
 4 دنلب بوچ اب شل رف , دنداسرق تحرش
 اهغااک هک ذوب هتف رگ ممصتتشاد تسن رد

 وهایه اب اهدچب زیث نییاپ زا . دناهرف !ر
 ار اهغااک دنتخاد یعس دایز یادص ورس و

 هتخبر مهل هسردم عضو . دنزادسب تشحوا
 سالک زا اهنچب و اهبلعم مامت ۰ دوب

 تسع راس ها

 میسا رس رسا یگلاس اس ۲ ِب را یو راد 1

 اما ردق اعایح راث وا هدمآ تو با سرد

 اهاحت یادصو رس و وظابص دیدوت تعش رگ

 | دردم یاعاو دو :هدسر دوح جواب

 9تا وآ راس مس یاس 3 لاف ِ لق

 و دندوب نآ زا رت یرج اهالک اما . دوب
 صسب رتعک تودل تالطحل یا دل و

 یه . دندروآیم شروت نم فرفعا سا ره

 قسط نه و دو نه ب.وم اهنآ فده

 4.٩ م.تسنادیم مدوب هنیحن الف هچنآ

 دارت + زبت هلو اب دنراد نصف اهلآ

 ناب . دنهد را رگ فلق ارم مینچ دوخ

 تروصو ساهنآیسجموجهافد رد لبلد
 ست و .دعلل یاهزافتم شرع زا ار دوخ

 عورخ هسددم شارف ۰ مارکس ناهپ اهنآ
 نیلا زد و دونمد رگ تخد زا نیمآ الات هل

 یرتکحع یاب یاج متاارت نم تصرف
 یسگتف هک و یگتسخ ها اسا توخ يا ٍز

 ومن رک سح دو یاه ۰. رد ,یدبدش

 هدلک زصساع ادب تزو لس زا ميياهتش

 ۰ دون

 4دفنیلآ ره بز ف رد هل هل اب اهنویت

 بن رغ یوهایهکسلاح رد

 لا رب

 نیا ۲ اما. .دتتشاد

 اس یه تاتتنل

 را یاس دلد ون هاتادنا يا رب

 نیبگبشح یاهدین رب

 ناختا فعت یافت نا را هک ایغ ال د دج و

 داسجیه ته :اصسب اب لهج را رتتس

 دنلا دیس 4عاذا دوخ سگ ۲ مشخ شعرچ هب

 ناثمش رتسگ و لر زا یاهلاث ءایس یاهدباس و

 یع ۵ آ سرت

 ؟ یکی حاوت

 ۳ ره یالاب یاس

 .مد رک یملروصتیگ رزب نیل ۷ ۱ رل ایی دا ۳

 فلل / زا رگ وزب اصل اینا زا یعتعت

 دند وشآ ی س لا یتقوو دندول دار زل هبرگ

 دادیهناشن رت زیگاسا رط ناشهنح یگ زر
 هلبح رد اهغالک هولا نایه زا مالک هب

 ۱ .بصع رول و دنف ول هیقا زا

 رلتت قلب زا حاتگ  یرزسآ سس

 تخرت ياطاتسا اب 9 شا رل دا دع آی #

 سرت و ینارگت رکن اب دون هنمآ الات

 عبلاح رد رود هلصاف تابف زا راگشآ

 اب دادم ناعت اوط رش ار یایتسد برج

 : ثزبم نور شیولگ زا هک یلادص ورس
 اقا , دناس شل ار یاهخالک هک دیش هآ یه

 هبلسح دروهآ ره وان هحوت نولل اهغالاک

 دند یسخ رچ موادم روط ه دندادس زا رق

 ۳۰ دلذ ر وآ یه م وحش ناجا كعا
 س

 لا لا تل رول ههاسسا را ار

 1 تب .تتح
 یا است

 ناص ی ره دنچ . دعآ رتالاب مع زان بردم

 ید هج ماتسع ننا را. .ناهت دز ساق ابقت

 یاهداب رظیادص و تفاکشیه !راضف شا رف
 یاب یاح یتفو » دیس رس شوظلا وا مولرم

 زا نتلیآ یسنای هل ملید تک | را دو

 تعرس ۷. راکسنا و مخاد ل تخرد

 گاب زا يكي راب یاهفگ ر . مداد ماحنا
 ود ول تف رگ ءار ماهل وگ یور زا مرگ میام

 لا دب زک م .تورطا طلا مب ٩قب زا

 اما , مشوت هتق ۳ هلماف هئاسشآ زا یرتم

 ناجهو , دندوبن رادرب تسداهغالک زونه
 . .دندا لی ههاذا .دوخ هنابشح و م وحش هی

 هتشيب هظحل ره

 هبسآ تب بت + میظان و دم زا سوق

 ست ۲۱ هحته []

 شید رب ما وف

 داد رف و رسیدع یافآ دولآ مينخ یادس

 رول تابا هبردم مظان دولآباتع یاه

 حل وصل و دیسریع مشوگب یرتحضاو
 ملف رش یامرانوخسا ره ما هدسک دیدی

 مرجه و اه دول هتخا دنا

 تموقع زا سرت و فرلعکب زا اهلآ هنقویل
 نا نون حرالثتلا رذ هک یتخس هی و

 دوجو نیا ۷ ۰ تخاسیم مراد یتیوشت
 و .تصسدل یاه هدن رب تسن زا یئاعر

 یهسنت و تبوقع ره هب ار وجعاقتنا
 و تا ول ده تدهع ,نبا رن .ملادیت حسص رب

 یقعر . متوا هداذ تس
 ,تونل هدنامل یقاب ملت تالصت واهتس ر
 سس را رم را ایی ۳ عابسا

 تا مسسگن ءراظق ةسرنع طایح فک رث و

 نم و دو هدروآ دوجوب یاهدنک
 وهاص هنش ننا یلسا بس هل متسنادس

 یازا رد هنردع مظان و متسع یمطایل و

 دها وخ مهبست تدشن وهایه و یلخلیل نیا
 ماشنا مدح رگند فر زا . ثرک

 ار لمحت و کم هنوگ ره اهنالک هنایوج
 46 مدوب روبجعنه و درکس ربعآ ۵ راماخم
 ماناسس .تحس تا وصع * لر رس ۷

 .یب جا یرارف ها ر ای۳۲ ثلسچ زا هسرادم
 *لماف السا ننا رد هک 4 ردعشا رف

 دناشل ور 4 بل عورش تشاد سا یکید#
 هیبنآ زا و درکیه مشلزرس مادهو درگ

 هلن ها ری لغات و

 ار ماینا رگاللد هلسو نندد و درکیه

 , .دیئشا یه .تدش

 زا تل . 

  ۱ | را ماین را

 یا هتیح وا رس

 رد یافآ تخس

 رد هن اهغا هلصحل نیا رت

 رانا و .دنیز تسن یاد راد عث یعسح هنر

 زبل اد هسرده ریپ شا رق نم رب هوالع

 دسر شارف . دنداد را يق هلمح تروم

 امنیس هرات ۳۵۷ هرامش
 ۲۰ ۳و

 ۰ بت

 رضا



 ناتساد لماک هص>/>
 تنم ك ِت - تن

 -ِ ب ع 1 ی

 دف نا و سوت ری تب

 1 ا
 تا لس زقن ۳ ح 5 را

 ۲ ۱ ۲ ةا
 ۳ تا پل ۳ ط تا عیلع  01 اطعا -

۳۳ 
ِ | ۰ 

 ِ ۲ ب ت دل :وس

 کت تایل یقف .اقنل لا ست ۱ ره یا
 نآ . ای

 ست ۳ ست ال بنا یا قلی 5 تینا  اقت ۳

 انس :تکق ۱ ق 8 بل زا 8 لس تم ۳ 1 ۲
 ف بیآ بل ین یا ۳ تای

9 ۱ ۱ ۳ 
 یر _- ك ۳ اب ای .,نطست قعش دب نا دیع ِپ ۳" نت ِ

 ۱ 1 1 ًآ
 جت . و لا2ل تا ملا تا یی

 ۳ # َك ك

 ۲ رک و |یتخع اق ۳"

 لا ای  یی 1

 ت
 ِد ی 1

 نا و سس ۳ سو

 زا دفأام

 وز ۳تا کی ی

۳ 
 ت اتبس ظ 

 - سیالات 8

۳ 
 تا 2

 و ات ی # را ۲ فقر نا عرب

 ۳ ك صعا !یلسقت ها 1۱ دنا . شا ح .تقادب

 ۳ هچ هتشذگ رد: دوم هک تل دل و مس

 وا ی یاهتسن انتسا هنروآ
 جردپ (دانم کتب رفاه دم
 هنگ د حق و نقل ,نیسا ] یا رحاع زب

 العا اب

 هر ۴

3 . 
 اس سا ۲ اس سا سا رق تاهع

 تقال ایت | ره عرلب

 ملت عو ردپ

 یا و ۶ :صوزط فتا

 یمآ ایلس را میس ن ار قاطا رن نه

 نآ رش هک الا . مد ک

 : هک رد # ۲ کاطزوا ر ر و !ثات عت
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 تب اققح رطتا طبس

 سا 2 سس :تشب . تب و ی

 اق .تاتس

 ز ٍعش .مد و سل رک يگ نآ

 هتخذطل قاطا رد نم روصح زا یتعا- جم

 ۳۳ص در وخ را ز عت دج ۲ ۳ 3 ول

 و .ءع ناشقلاج اب

 ره ار چيل هل

1 

 نت یاب ای

۴ 
 1 هند

 5 دنا د یکوق یاس

 ها .دج يا و هتسا

 متفگ و منوشگا
۹ 

۲ ۹ 
 ۳ یا را ات

 تیاع و

 1 میان ول دیهدبم تزلهجحا بس

 و منفرد راک رد یولج ز

 متن

 ها وح ت

 ۱ یراق را

 رواننیا .دیهاوکب زنگ تنگ
 ات مک ثا رج الاصا نب دبشال یئاسع

 نآ لات ات منعآ « عیب زا لقرح ام

 سو نم نسد هتشلگ رم هت یلا رحام

 . ممها خب ترلعم لات زا ثاتفا قایتا

 : يلش اتاق

 گل تنور متکسهش

 ب ۲۳ هحشح ۲ ]

 دلا هم یناسنا رظ ۰ دیشخل | رع م زا هتسا

 . دشان راک اطع شل دنز رد

 از وا تاطالاف رثا هک مشر سلح

 هک تسلا دسع دن تسحص نه اب اث هد رک رب

 ۳ دول تثدمردادنلاناعط زا .ن "!بگق منا

 قرطننالاتدروآ رد دوخ رم. ریل | رع

 .دریگب رابتخا رد ارم یردب تو رت ماع

 مشوحا سارس رفلت هکلاحرد

 : متفگ دون هد رک رب ار

 شهاوخ «دخ مامت ناتایهرح رگ" _

 . دن راذگل اهن ارم منکم

 ز وات . .اتسه یلاسعت يیلبخ اش س

 مرادل یرولخع حبه یا هک دینک

 هک یزور زا . تسا تحا ران ,مينادج و امت

 ورسح و و یلادج تعان یغ . منکسسح

 یا هلطحل : منخ

 مدوس تحرل لایلد تدع نیا لوط رد

 . من یتتسا بل یون ات

 ال ملیز رایق تیلاسصع زا .اکنلاح رث

 : متفگ داد فا ةسع نلادص

 یناهاسال ب ایبتبدل مات بسا

 الا . یتسه وت اطقف رع یگدنز یاع

 تورو رلا رو .یها وخن ترذعم 4 یدعآ

 ۰ مشکیه غیج هنرگو
 دروخ اح وا مدز هک ار فرح نیا

 ردقنآ قاطا زا هلسافالث و

 رگ.اد هقیقد دج رگا هک مدون یناسعت

 سیم یوت تشیان دتیم مجحاره

 یسجار سقل تقر وا یتقو ۰ مدیوگ
 بلاد . مسلبل هحلگ رس مقر . منیشک

 بآ رق نا را لیق زا ار رسچ اه هاسیدخ

 السا . مش رک قسعت یاهلفحل . دوبل سد رک

 رس : متفادن تدرک ضوع سابل هلصوح

 < رط تا لز شاسآ ِ با وخ

 . باش حراع

۹ 
 بل" یاس

 امئیس هزاتس - ۳۵۷ هرامش

 ۱ یکی یال زا و متفد مناهلاک هفق
 داد و منروآ رد ار مرداب یکع اهلاک
 ۴ مت سج اد نا ال ع فا د عسل رگ عالی

 ث سا هال نسسا تشاد سشساعتلا زا رب ۳

 نا شکر حیب و حور یل هاگن هک راگنا

 بضطا و یابخ دااب وت یر" :ت دطیه

 هما قل ار عرطتام یسکع 1 یشاب تس هخ

 هزالوت ارنآ سچ و مدرک هبرگ شبا رب

 . منا باک يا

 هتسا هک متفرگ ميمصت دهن زور
 حیسا ار وآ و میل زل نیفلت ملا ز پدای اقآ

 رول یهشنگ اب هک دون یسک اهن وا دیاخ

 «تشادیفلعاتویمیمصدل ویپ لب نه هرطاخ
 وا هل یعوسع ننلت لا و هجوک رس میتلر

 تشاد رب ار یشولگ ی رت سس , مش نقلت
 تا ز بیدایاقآ رس مش رک توس نم

 : .تفگ ران دنچ
 ول. « لا

 یشوگ مازیعن فرح نیم دید یتفو

 یاوه رد , هتف رگ و جم هیقس سن تشاذگ ار

 یتصرف مدرک دز مدقب عورت یزیلاب

 رکف و مورورف مثوخ رد یااطحل ات مدوب

 رس گان من ق علف هل ر هلعاامه . رپنک

 مو رب ز یفرح و تشذگ مرانک زا نا وح
 هلسبا نودس و اتعا یل نم . درگ هم رمز

 د . نفر هناخیب ی دتنگ هچ ممهنا
 یلامهس كس هارادت كثراد ناطل۱!ق شا

 وال دراد ریه دحندخ باد _ دنیلیه ار

 :تفا دید ا ره ین . لس تای

 ؛ میراث لاعهم# بشما بس

 ؟ینک كامل سا دها هخسن
 ۲ دیایع یک : ملیسرب

 : تنگ هو .اخ دناد

 تردب تسود هرارق

 اب . دا بشما ران

 , مس ر وخ اح یاهلنحل قاب

 کا رب یشقر هک دون

 لا ماهداوناخو
 دو هد عقاو سولاچ فاید رل رد هک

 رقال حاح اها . میدرک قا رطا

 تعلق رایان ایا 3 گل شاید رب مرز دل

 ثاخ تعال خوخوم نیمه .دسلآ

 دسا هاسکسننا نوبل , دش نم دیدرت و

 و فر مقاطاب منک كيک تالعالاف رثا

 راگ وررد هعلب ,# هک باوخ .منیلا وح
 تالظحل نبا رتهل .مد رگس# ریس ماددنهابت وءایس

 کف ی قوه نیک دن ز

 یاس مات یرادیب رد توج ۰ منرگسم
 دل ک لشم ۳ هنف رگ ۱, يا را هک

 : اره یعول ات داد مبل هد رک زی نادند

 دک دون هحبدخ هباد العقا . دن زام دولان

 درکیه یلاربذپ نم را ددام گكي لثم زونه
 وا روح زا نالعلسلال را هک متسنادیع و

۳۹ ۳ 

 نیت

 یاقآ
 بت جا عسا نیل
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 ی اب ,ناعط ۳

 ٍو رسک دا رمظ دال بل وا 3

 ۲ یاللو رد : یمتقر

 !لقسلا

 دنآ و

 یو پشا ا

 رهدعآوحع شلد و كرادن ينوخلد میه

 . وا رس زاشرخ هچیدخ هیاد رندوز هچ
 مدوسخ اب تافوا یهاگ هتبلا . دوش مک
 تسل ردقسا تهج یل رس امشب دنا ی

 باس ران رط اها : مینسش

 ثاخ راچد متسبرگم# ماهلاخ یاپیمشچ رد
 وا هاگن رد اربر

 ۰. ۳۳بیم یلور ود و ترفت زا ی
 ۱ جا مش رش ان حاح

 و الاب یلیخ تالعللاف رشا ؛ دمآ هلاخب

 اتسن روت شلابل زا هدخ
 اصتوخ دح نیا ات ا. را لاحبا نم

 اس ول ات 5 تست رس

 ا. تیجاح هل دراد تاطالافرتا
 یعطل و مرن دنخبل و .اتس تافن قابل

 هل ,یسح زا . ثولیع شا لیور مه

 ناشیرپ ناچتآ دون هدخ رادیل مدوجو رد
 هل و ميشقب دان رگ یساوجسع هل ماش

 .دنکن تایخدها وضیمت ره موگن مردب

 . و مدعآ توریب رکش نیا زا دوز یلیخ
 تاسسب نیا اربز . مناتس لق تنعل من وجل

 ۱۱ وا هک دون دیمب چیه و دوب ته
  ماغدا مهرد تاغدنخبل تفادح» انس یور

 کاسفآ زا هک دون بش رخآ

 تا مه وا و مرگ یلصاحادخ قابحاح

 ۰ تقر و درک یلنفاح
  ,مییدن ار رظال حاح رگندسپ نآ زا

 هل مادلاح هاگ هک امت .ت تنگ اهتده

  «دسیم حراخ هلاخ زا ما وفا مید یاب

 راز و رفنتع وا زا الف نم هک اجنآ زا

 ۰ مدرکسن شیها ریه تفوچیع محنوت
 و نه .دوب رف نم اب ماهلاخ رب دوجم

 ۰ می زبمف فرح میهال تفوجبع را

 رح وا اب هک درک زارعا مردب را دمچ

 تفگ می ی ریز راکت یتح و مبل زن

 وت اب تا لباع یلمخ دونج ب
 . ملک حاودزا

 و رب نه
 ای نوا لا 
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 : 1 .ن
 تتعبا انا. ك

 ث

 »لک اس با" ی 7

 1 تل تحقق روا
 ِ " اس

 عیلاس ی اتش

۳. 

 و مد قارب مردب

 یسرخآ نیا دعا خش ملد ر-

 تا ضد زا ار فرح نیا هک هثان یراب
 .موشیم امش

 و نم تولد تسادیمل 47 مردب

 ةریگ یه همشچرس هچ زا دونحم
 7 دوبحم رضاح لاح رد

 یل دیس زنم یتراجت بو اجرا

 ۳ ب نق دشان وا زگا .

 تسا یگاپ ملج و بدو ۱

 شش تخشوخ یوزرآ هک مردب
 هل دوبحم درک ی روصت تشاد !رم

 نیمه . تسا نسیهرش ور دن ی
 هق هک دوب هد رک ایهم یرولط رز
 دو هشریس وا تسدب ار 1
 تاطلسلاف مشایاهدس زس ریسا نیش

 از 4 دول ءهدشدنا دوخ شب و دون

 . چه و میم رظوش نح ی ی

 هفلا رعجود راد یا ۸ دونی ر
 ترکیه رکن هک وب نیا ۰ ص
 مث اها : دنکه یرالادق دراد

 يامس هچ وا ناب ریغ هرهچ رز
 ۳۳ ۱ ۰ تسا هتفهن یک انسرت را

 رب دعاقتم زا مردپ هکنیا زا سیب
 _ِك

 دروع نیا رد رگیذ دخ دیعاات ف

 ت
 ححح



 ۰ ثرگت یتحم

 كاست ملث یلیخ 4 دعا ز. دچ
 مسلعت درهچ هک منر سوع هرابوت نون
 تاعلک زاگر رعل زا وا .میخسا ۱ رز ناعتابندا

 هم ریگنا مارآ ؛ وا شخب#ا رآ ر ناب رهن

 زاسلا , مدز نعلت واب معزات تهج نسپا
 ارم یتقو ۰ تشادرب ار یشوآ شدوخ
 ..د رک تحص عو رخ هتسهآ یلبخ تخاد

 و دراد ناکها ناتبارب را
 .میسا ار اهش متسا وحش لاب نتسن .تجا ات

 را مسسق و درک لابقتسا مداهشب را وا
 زا یتقو رهلطغ زا دعل ادرف هک ميتشاذگ
 رد ار رگیدکب ددرگسم رب هناخل بردم
 نیتخلف یارد هک اجنامه : سودرف اب
 تحمل میداه تاگالم هدعو رگیدکبا راب

 .دب رابیسیدت نارال دها زور بورع
 رد ۰ اهگرف و دون هدیسد هعن هب زیلاب
 و رطاخ و ربذیلد و رس نالایخ هبشاح

 متشاد را ر مرتچ ن# , دیدن هتخاس یزگنا

 هلصاف .منیمهفآ . مدز نوری هناخ زا و

 یسلطع هسوگچ ار سونرف قابل ان هناخ
 مدید؛ ملسر سودرظ اب هب ینفو . مثرک
 ینح ۰ تسا تکاس و تولح العاک كل راب

 هدداجلآ ناقایل ناراب نآ رد مه رتنکت

 نآ رد اهنت هک مدوب لاحشوح . دشمن
 یاهشرفگتسو و اهبزس یود ۰ منسه ك راب
 يادصو دون هدزنا زخ یاهگ را زا رب كراب
 كانخ یاهگ رد یور رب 4 نارابشا رب,

 ملاجت ار یزاونشوگ یقیسومت خب رم
 . میز مدق كراب رد یتاطحل . تخب رس
 دید هک مدول هتخود عا رد هب منچ
 یور ههانزور هکسلاح رد نامتایلدا ميلعت
 ناسا رق ثدش یبخ زا ات هنفرگ شرح
 یسودرف اب فرظطب تعرس اد دراد دئابب
 مالس.مییوخ شوت یلاحتوخ ۲" . دونم
 . متفرگ شرس یور اد رتچ و منرک
 :ت فک و دید

 دعآیمتنآ زاد هسردهمتفر هک ریل
 : متفگ و مدیدنخ . مدخ ریگلقاخ

 , فرد تنل دیال نا راب نیا زا
 تعسلع اخا نا . تا تللق .یپلسح

 هک ار شیئاشیب یور یاهو وا .ت -ا
 تسسد ابدوت هدش ناراب باس هتشغآ
 ۶ ات و در بتع

 8 ینکیم تبحص هنارعاش یلیخ
 فک

 رک نیا زج مه امش كخ نود -
 هدنخ نآ زا : دیدنخ ۲ هتسرد « ,نینک ی مل
 تشاذگیم رثا ناج هش را هک ميالع ياه

 : متنگ
 ۰ اقآ مدش نانمحا زه یشخبیم
 : .تقگ

 تسر۵ «افآ یتفگ نمب هک مه زاب -
 یدابز هلصافیها ون و نم نس هک تسا
 .میتسه تسوش ریه اب ام الاح یلو هات

 : متفگ
 «مرگشتهدیدرک هک یفیرعت نیا زا -

 تقایل ناتکچوک درگان نیا مراونصا
 , هاب هخاد ار امش اب یتیحسه

 , هراد اهتح : تقگ

 و داهن ماهلاث یور ار شتسن -_ ز_ماهن رز ار کس لعب

 ساصحاانهناد رگ اع همه زا وآ - ۰
 هک تسا رظطاخ ننه دباخ و نو رش

 .یدیشک تبصعم و رجز رتنیب اهنآ همه زا
 نا گیدزاهنیمه ساحا اب یاهعنآ الوعا
 ناتنوخ دنناوتیمل نوچ . دنرت بعع
 دنهدب قفو جیار یاهزیچ زا یلیخ ِ
 ..یتسه اهتنآ نییه زا یکی مه و و

 هنطماع و احاهدودنیا وت یلو
 نیئام لثع مدرم هبه ۰ دروخسل درد
 نوشدوخ یاهبراتفرگ کف همه ۰ ندخ
 نولایح و هچوک ون اهدآ یتلو نه
 راک زا تاب گ قرب تعرض نس رب سقف

 مه ضیرم رگآ ینتح ۰ نیم در مه
 يا رد یتسث هئاب هئانفا نونایخ هش وگ
 . هتیمن زار شتمگ

 نه دید ینفو ۰ هداز پیدا یاقآ
 مرزوکیم هصغ مراد و متسه رکق ون دایز

 وی: هتشذگ اهفرح نیا زا : بج

 . .دب يليح : متفگ
 ؟ هیچ تار وققتت بت

 لقبش ییناییست زا مراد . متسه اهن بس
 . مت یص

 ۳ ار متسن جدا ز بتا یاقآ
 تشک و

 حد یاج هب مترت یا وخبم
 با . رج _ِ

 . دیایسل جنل

 كيب و ميدافا هار ودره ی
 , میتفر دون نامکیدزن هک یدانق هلاک
 دفاک یاضف . میداد هدیآ رود هلصافاا

 نامفرح . دون تکاس و مرگ  یدانق
 : متفگ . میداد همادا ار

 ! م فرح یکچیه هلاخ یو
 .. متسه اهنت نم , ههنیفیبن

 را رسا مرحه از یکجیه تتشح رد

 . مئادمن دوخ

 : تفگ دا ز پیدا ياقآ

 كس وت ملقتعم نه لاحرها بس
 حاتحا شال تفوخ اس و نسه هک تسوت
 . یراد

 نم هتشذگ لاسود لول رد. متفگ
 ملد. .مامدش رگ رزب لاس تسب هژادناب
 ون یاهفرح امش لثع رلنکب دهاوخس
 . هدب منيكسن و هدف شوگ

 درک ميايمشچ رد یهاگن مدار بدا

 ملد یلیخ زورما ارچ ینادیف س
 ۰ میل ارت رتشیل ثاوخسع

 ؟ هل
 نا رهت زا رها وخیه هکننا یارب

 ؟ مورد

 ؟ اه
 یا رب مرسه ال مهاوخس :ت ذگ

 مش ار ملاقتلا مک . مورل لاعس هثیمه
 , میورص هدنبآ هتفه فرظ و ماهتفرگ
 هتخ ادصورس رب و غولش نا رهت زا رگید
 مور اتسور كل دها وخس میلد ۰ ماهدخ
 مرسشب میهنل سرش اهدچب هب اجتآ رد و
 . تسا مدرک تففاوم عوضوم نیا اب به

 ۳ را سس ناتسعا زی رگ

 رد تخا .مدینش 4 ار فرح نا
 هدنامزابنب رخآ دکنبا یا رب . دیود ملامشچ
 نک و دوردتسا وخس ملوح تا رظاح
 . دید ما مخل ار وا رگید میتسل | دین

 . متفگ
 . مسناشدب یلبخ نم مسلادصس
 مرسگ ۰ تفرگ شسدرد ار مست

 تقگ ۴ د منش ةب اتسعتس رپ

 هکنا زا متهت ارث يه بس
 مرادبق اس فر روت لب یا وح ملآ

 .مسابیا .مناوسنتینل هل یک دوال یلو
 مصصت نیا منیب ارت هکنیا زا لیق یلیخ

 . مت وب هتفا ۴ ار

 طااب ار ملال دبد ثاتا تس ال

 : منفآ و مشرگ
 یتخلدب راعاخل ميرگيه را -

 دیاب یزورگب هک متساس ؛ تسا مئوخ
 رگید امش , مرس مه اش زا ار مخلیقا
 محا زه نم . دیراد ثكشق هچل : .دبراد نز
 یگ دن ژ لابد دنال میهنس » مخالال . میتسه

 - مورب مدوخ
 هدش تحا را .یلیخ هنا ز بندا یاقآ

 دتخ و رها شاد رهج هک تی | راعخآ و توت

 شرس . تسا هدش لاحمل شناگ دید و دلش

 :تفگ و د رک گلرش زا نیمی ار

 یلاث: .مينکبعن تشوها رف تقفوجیع

 ایزو بوسضخ رتخد وت عقوم ره اوخسم
 ملاس و .تخشوخ 4 بیس ۰ عید ار

 تدوخ رهت یاهرتخث مامن لمس و . یته
 ساسحا ال و دلاب مه وه ون ؛ .یتسه

 - ره هللااشلا . ین شوح و بصح رپ و
 ادیب ارت تیغ سلاخ و میاعآ لا مهسا تق و

 یتسه زورهاهک هچنآ زا رتها ارت مدرک
 رگیدکیرگید ون و نم مه دبات « میل
 ردای راهل گكي رد ؛ زو رگیدبات , مسی |
 سب؛رسیخ غولخ یاهئاباسح رد نارخ كب
 رستخیاب رتفل اب لا-یس . لا تب زا
 هعشپانودبتوافت یل و مضیپ اد رگیدبه
 زا دوس ام یناثآ تعال نامهسکش هرهچ
 . می رذگب :رگیدکب راک

 ثانشق هرلطاخ كي , نام رسحرتیلو
 ات هک یاهرطاخ ۰ تسه یفدن شوفا رف و
 هدول یرتخد :دنکیع یهاریه ؟ره روگ
 ول ناب رهب . دول بوخ ؛ متشاد شسون
 ۰. حس رگید و

 نیا تشاد هسلاز پذا یاقآ یتفو ۰
 ملامل كعا درکبم لبلحت نه زا یگشنف

 . متسب رگیم راز راز - دادبمل

 مهتع ره : میورب .یها لبه
 , تسا مرظطتع با رث

 یذانق هفاک زا و میدش دلب اچ زا
  ميدمآ تو ریل

 ات (رع وا ۰ دیرابیم روئه ناراب
 هب ور ابیرقت اوه « درک یهارمه هچوک رس
 ناهگا هچوک محرد . دون هداهن یکیرات

 : مگ و متخادنا شخوغآ رد ار منوخ
 هراحا منکيم شها وخب ملعع یاقآ -

 . مسوی ار ناتباهتسد عادو یا رب دن
 مایفاتیب ۰ دول مدرک غب هک و4

 : تفگ و .دیسوب ار
 ردقسا وت . یکنور راستا +: هنس

 یسسک تسد دبان هکی ته كرزلو بوخ

 مرز

 .تشپ ینامز هک .نامنوخ ملعه زا : مرمخ
 رضا احا دحدا دی سرد یل هردب تکمیت

 . متفر هناحب و مد رک
 فون هلاخ ناطلساف رشا

 ده هتفر ترابز یارب مه هچبدخ
 . مشول اهن هناخ یوت ۰ ميظعلادتماش
 نف رگ مسصل هک مدوب كد نانچنآ
 سیا رگ زا ار مئوخ و منک یشک دوخ
 یلبخ یلو - مک اهر یتنعل یگدنز
 یک دوخ . مدش ناعیشب رگقف نیا را دور

 رو نم . .تسیل لقاع یاههدآ راک
 هاش تشلدل و هلیاف رد ریش

 ما فا یتحارات نیرتکجوت اب هک مئوت
 یافآ فرح زونه . مينک یشک خب

 تنگسم هک دون مشوگ یوت هداز پیتآ
 منوختباتیمل نم و . یساسحا انیامخوت

 نان تونز ساسحا نیا _لنامم رث ار

 . یا
 .دهآ ردیادح 7 دون عقوع سمد رد

 :منز ادص ۰ هنمآ هحیذخ هباد محرک رگف

 اس ا2 .

 هه اخ

 هنباد نماد رد رس تسا هخی+ میلد

 . مزادگب نان رپم

 : تنگ هک دهآ دومنجع یادص ابا

 .دونحم ۰ مته نم مولاخ يرت

 ننا زا . منیسرت هلفحل كني یا رب

 راب و تسیت هناخرث یلئجصش هک مدیسرت

 یصقو دوم . مته اهنت وا و نم رگید
 . دعآ ما رس مته اهن نم دش جون

 درک یعس . تشاذ بلد یرابگ رس دنخبل
 ور هرالود . دنکش -وخ مار ارم
 یگدادلد زالو قشع زا ميا رب .درک تجصا
 : .تشگ

 دیقالع ون نه یرش نک روال

 یسلیخ هتشلگ رذ هک منکیم لوق . متسه
 تااه یتخیدب مامت تعال و مدرک .دب وتب
 یمالالع زا هک هدشن .تعاب نا یلو میخ

 هل هساک هتل تسا

 !دج هداز بدا یالآ زا هکنم

 هد رتسگ مدوحو ماعت رد مجغ و مدوا هدن
 دوم نیس ال مامت تردق ال . ثون هدخ

 لو راوبن فرطل از وا و حنسوک
 : ماد

 ۱ رج ؛ یا وایت یا نه نوح زا

 . یزادیمرو مر زا تست
 ۷ تشادت رالظتا الا هک دمجع

 مسنافو# : دوش ها وب ایعلا سکع نیا

 : تفگ و تفرگالاب ار مرس و در كنچ ار
 یامترک ریقحت ارم هتبمه وت -

 س ۰ یاهدرک لیلذ و كچوک و نم هنسه
 ۰ مریگ ه ماقتفا ول زا

 الاح مثاشثیم ءاس زور ار وت
 ۰ یسدیه

 : متفگ
 ..«نکن نا ونطس تلد یلعلغ رج

 دلو داد وه یئوس ! ره سس وا
 . دش حراخ هناخ زا

 ناتساد تمسقنب رخآ

 هتفه ردار یقرپناتسب ات

 . دیئامرفب هعلاطمهدنب آ



 «میر کشم دیدرک هحفس نیا لا هکیلافسا زا

 هدونبمیاهلات یاهفرح و تاب رظن نادیف دراد ابش بلالبس

 یاصه»دناوخ رگید هک دد رتیم پس اش یاههبشوت

 دنناویم هلن ؛ دنتیب هدنناوخ كي اهن دننادب دلم

 | گی ۴۱ زباث اب .دنجا وسیع یادهدع ابوگ 1 حرطیا» زا تروبفب ار للاسم دوخ تاپ رظب لا ربا اب

 ! اپ و دونن شومارف ناتمان هک هدننک ششوگ و املیسو ملیف دروم ردامش بلاطم یتسباب امنح « .دننک
 ج * دنراد اهنآ و ميرادنام ارچ دپوگب دنهاوخیف قیرط بلطمام یارب .دیلاونیم یاهتیمزره رد هدشاب نادنمررنه

 نا ی میسر ع و دنبوپحم نیسچ نیا اهنآ و هارد دب عضو «ناتدوخ یابرفراک زا دافتنا « دیسیونب

 کد مهاوخیم امن هلیع دن ینیها دوحس دیدن و یهامتجا لناس دروم رد نانرطت : نان رهش تلاقسا

 رعنا هی زاد رب اهیزاب یجوع نپا زا تس تسا تلادبم لا رد هلجب .دینتهوربور ناب هک یسابس

  تسا راعیل و ر این یهدآ | رسلا ر و رغاش هتفگ یست او اهنآ دون لصفع یلیخ مه رلا و دنکیم پاح ار اه

 ۱ هان نم رطب سد +, عایتا رابر يوس ست هوس دراو یاهشدخ بلطم لصا رد هگتپا نودپ هم

 نسیلچ نیا دلاوشیع هک ٍتسا هدیفچ مرگ ودرسو لاسا درس دهاوخ پاجب و هدرگ هدرشف

 باش , دشاپ هتشاذ فاتعبف لئاس را هنارعاخ یتشادرر  .متسههحفصنیایا ریامش هژانیاههمانوبلاطم رظتنم

 تنها .« دشابب یلکشم راسگا نقتفگ -رعق اه [یقس رتلظلب
 ... یه۵ رم نآدمم رمه

 ٩ یسنذرم ناگدنناوخ ياهعماحره رن
 ان دین به هصعاص تاقط لا ل راچسب زا الف

 زا ۳۳۹ ۱ را 8: تل نما اض و ودک

 آ بلا سس

 زا رع عین ادپعل

 ناب لا ننیاشش ز زا

 ویا رزا اضرا

 ۱ فسا شب یسافا

 زا التم یاهنا رل ا هتفل ار

 ز تسما ةتف و لس ۳ ایطب

 تام رآ

 ِ سس بقا ی اینا

 لا ياهنارن الثم هک ریاهتبا وخ
 اس لپ افع ۱ هلقتنا لا دلخب اقا

 عول كب رج ام ظنپیا ۰ تسا هدرگ يشخپ شوگ رگ
 + ات نا رتیاد زپخ مد رم ,لاهسا و تا تایپ

 سران لاشه وب فو رعم ال فسا و .ب و ص ول و س دا یا

 ۳1 *ب هی ِا لا ۱ تل بقا تا. عآ سه دل فا تب هلن اس ۱و

 ۶ ساق ۸ .نیساوسنوج نی ال لس ا وخ اضا ۶ هلتشل يع دردم ار

 و گقرلرب يایلد ناب یها, قراسب داوج : قلوم نی

 ۲ هل راس یادس هک تا لاس هتسیب لفرادن رپ

 ازبسیل غ اهم فا غسل سا یع او. ةیلا رو ۳ از ۲ زن رک

 ۳ عق سا نا اتق « دنا و ۹ ۱ 1 هل ههلشفا .لاسقن یخ ار

 د__] عتحسپ | ات اصیم نا هلسا رس . زن و ول 3 رونق" مسی

 الا نیا و ناسا یه رز لا 2 ای دن و نایت و لا ۳ نیس ده

 1 زا لب ۲ هر و نیا فشن هخب دق.._.دح روی ۱ زا فا دف 1. اقا

 »سو نفب اب هک یمدرم ؛ اتسا مورم ناهتسبا موضس هح ول

 دانشگیم شوماح ۱,۸۲ نرم زپ ولت

 هل نب رخاات عامل ملراب : ناشدوح نادنم ته رادید اب اسا
 ,لتشک یم اشاعل او اضهمان رب

 :یلارحص نسح - یئالم ساسع - روبنایهآ نیسج

 ی ت يسابع سابق د امار نسخ .. یتتمخا گاحلا
 ناعرگ زا ناتسود راس و یرگاد

 امنیس هرزاتس - ۲۵۷ هرامش ۳( هحفص []

 زد ی را دنا نالف

 رارثت ینیعا يالآ نخل ۲ ۳۳

 ۶ هاو و ندخ اب سه نه ظنب

 ۱ دلاهدت هتک منرم هل هدش دایر
 ۱ .دنوت هثید رتط انشا هخس .یاودع رد |هتش ول هک ماهلبا وخ اهرال []

 ۱ ۱ ددقنآ تونکامه نوچ - تسن یگرز

 ترهشبک یار یهار شوج و رد اهقاو هل تا یک تیپ نه و هدنناوخ یب

 ۳۳ ۰ دادیم ۳ اهنآ یعم مه ناتدوخ هک دناوخم یکنآ و ٩ یکلا یاه رعغ دلاهدش .هلسلا وخ هک یناسآ

 2 رو نادعم مه حالطحاب با تالیصت هقلابزا رگا.در وحجل امناج تربب 4۳ دنهن ماججلا یراک .دننادن

 رها توج رحیم ۲ ریاهتجم تظو ره نم . دلرادن میظ هلعم هم ملیت یح اهلآ را يیراس هک دیلابیه رث دیک

 1 میکس هراب هلیاقدا ار هلحم هک موتع تحارال ,دشنآ تحاردا سلع یکنآ هدناوح ابات یهقاو هدننا وتتاپ

 دولت بارخ ربا

 یهو رگ
 ناگ دنا وخ نق رب . .دننکسم تفلاطت هات دن

 را ما بیل | حس ق
 اک تفت 1 ؟تسسسست ات

 هکیبا هل دشال ی ره
 کیوزرلا

 ۱9 رز تقو رهو دثوغیم هداد مدرع دروخب ینویزیولن _یاههمانرب رورب هک .دنسه ناگدنلاوخ را
 ط همهاج یرتر و رلآ نکا

 نا رگید یورلآ و دننک راک اهدناخ راک

 ال ای نلدیه ره و

 هل ا تسولا نشت لی . قل ما نلا تسما دیلا ۵ ۳

 زا حراق لتم اهننا رشت ! هث هل , تیال و .بآ یور ایوب هتخیر ار ایبآ هبه هب یاهلجب لیق یدنچ

 ناهز رد ماین منا ون دننک یه تحارا ار به ناشدوخ هبیشا رضخن و هدیشا رنن یادص اب و دل اهدین هر

 د هک ,ناهر ونک توت زن ولت مهلآ : ظیابق شات | ز ایع عابتحا یاطنرن زا یدرن اج ات یلا » تل راد رتخد

 یاهملی سن هدهانم ار نو زیولآ هک دنراذ مد م یتس رف هک دعبجح بش ره : ییلخاد عباس زا تیاببح

 شنا اتسا
 ت

 درادب ییجو امر ونک له و قرص ها یاهراکل ااعا + دهبیع

 یعوارف هری

۳ 

 ۵0 رب لاجج وراج همهاینیا
 تا

 ترا اكلسب رطن ار اهنآ و تاسلت ننروا رد پل اقب

 دشاب دنا وتپمن سک رخ زاک ندن اجتک ناریس

 ست نیمه هبانم هک دیایه منا تسرد

 ییدوب دفرک الی ندا اد یا
 ۳۳ هوا اد هلتسم هنولچ مناديمت * "یا مبناوخ ۰ زاتکنهآ : ارصنارت تنگ یتیاپ هکیلاح

 23 . رادتسود و مروشکب دنمفالع و ناماس متسه دناهنا رب كي یارجعا یسابا ک
 ت ی ای

۱ ۱ 

 3 . )اهتخومآ راسب بلاطم ملیف ندید هاد ژ الا یاسهلارت رعر رگ و راس هه قره

 ؟یادمدرم و ینسرپنهیم - یراکادف + تیناسنا
 اوب ملاس یحبرفت هلیسو ار امنیس , ماهتفرگ
 : مدرع و ناناوجونمامن یارب نینچمه و مناديم
 ۲ هدوب یعايتخا لئاسمب دنمقالع تلود اعقاو

 لیس تشاذگ یمن هدادیف بیمها ناوج لس

 ٩ دوش ناریا دراویجراخ فرخزم و نچهتسم
 درم یارب هک یتفاثکره زاب یاههزاورن تسایس

 یا وحی اهعد و نژدنا مخییهآ را یلیما

 ثروم دناددناسر مه تینوجم و ترهش هک الاح ابها ,

 عمق هجا

 تا دتلادب

 ییدتتتابنادم راتس و رعوفالرل رثا : شک ابا روطچ ارز

 دیاد اهنآ هق ار

 . دیدرکل ارجا ار اهنآ ناتدرخ

 نوچ ۱ هتف ر یشاقن هف رط ثاپیعیها ی اقآ نب رظب

 هاب نارنب از تاتلا ما ٩ تافل رپ
 رطاخباعتف اهدایرف و كاد نیا هه و دنکیم تل

 .ّت نا لاصتج

 یلیف تک عین

 فن افتف رگ

 : دیخاب هتعاد ایی لب اب یاس | ومخ تی گیم

 بز
 ی ۱ ناب با یاهعرعش سس بچ المال 1 1

 «رن نلاس امت + دوش هدز سشتآ اهامنیس 1 بلا ول
 5 رزب دناوتیمدوش هداد تبعلا وسردنآ رد رگا
 دوبان .دشاب ناهج مامت رد ناحجد د گر رت
 , اویم نآ هار زا هک تسا یاهلسو یدوبات
 9 هفظو نیا .داد هعماجب هدنزومآ و لر
 دهد یبیترت ودنک تسس ار هعماج یفالخا | دوش دراو رونکن نههتس یاعملسل درادگن
 تفرنایم زا اهنآ زا یرایسب هک دنچره - روش
 ۱ دوش هدشنک لباگ یدوباسب

 یقسشخ تا رز



 :هیغب هتسب ناهد و تسداب

 مغار رشت راظنت تسب راعینف

 :رب دو تسسب لا هب میداد مدرم نامه زا

 نازاسملیفدرومرد ایا: منکیم لاونس

 هدسیقع مهامش اب دینکیم رگف ناسدوح

 هه سم ی ِک

1 1 
 كف ِ ۰ ص۳

 , هتساب

 ملت هلئم اضسا قلم با و

 تیعلاو 8 سب هتسسن ع رم نید ون « هلتس

 مدرم ارچ دین یم رکف امش .تسسا حرطم

 ها هتشاتیم نیل رلعنا اسب ؛تسس

 اهآ رسلا هفیلاح رن آ اهنتحا رطاح

 اهتیعن او ام هل دنتشاذگب هک دنا دب دنا

 دایب ر دخ هدناتنت ن وب زن ولل هب وا درب

 وقایع رب لابرس دش راجان بوئس اهند

 .نلاستب ۱ نوئلیان ناب یاد یا دمو رس رب ۳

 ایل دهب ندیتن لئان رث

 رد بكنبیا و هش یرارف شبوح

 رط تب :تلال هل

 ۱ كن

 وشافوخ رمع تبرغ رد یک دیر ظنا رتس نیب ریاذب

 !ارسج هنکیم یتل رده هراذ و هورلگب

 نا هل رتهب یلدافس هچ هلب روطنا

 زادضاش ال دیس رپم ارف رتدوز اهیدارآ
 دنتم یزژ اعقاو هک یلاهناوح نداد تسد

 ه میشاب

 هک ینکیمن رکف الوبما: منکیم لاوئس
 دیاب اه تسا یبهاختسایسعنانیتکلمم رغ

 یاهبلج ره زا و میشاب تلود اتسایس عبات
 ردهرب هشاب هتشاد .یسایس ناونع هک
 میشاپ

 الماک .نوئف رح هلپ : .دهدیم باوح
 هب یگتسب هک ینسایس لو تسا یقطس

 يا یو هشاب هنشای تکلمم كي تاپح
 طوب رستساپسپ ايآ ميوگیم نم هک یاهرزیج
 ۵ رطیم

 نی ریگن ملیف هتسکش راوید زا - |
 ۰ هروحیم رب یرادرهت هب

 هایتآاب هتشادن نقرات هاظا هب با

 هتشاددننموف رازه پش هلا وراب هک یلایطا

 :هنکیمل یرتسب ار شرامیب هشاب

 هه لوح رب .یفع لب

 سیلپدین زت فرخ سیلپ بفتص هب - ۳

 نفلل هحانرد بش هل نیسیلب ۲. .سیلب

 هبا وحیم

 یدوجنیا (دیدنرف : دینونتشم - !
 نوبسایهالک ؛دینزت وفزح با : دبرن هار
 :دینکت ةاقتثا .دشاب دیابن جک

 یروصسا ار ملیف السا هل رتهب سس
 ابش لاح : متتيلع مالس مین تسرد

 .ناباپ ا ظفاحادخ + امش نوبرف 4 هبوح

 دوسا تسایر رگا یلفحم رد الثم

 تیاپ یاهوناز اپ ثرس هک یتخن مبطعت

 ( یلزنمچ یچیث انیهادرف دنکت را رق رب سامل

 لشم تسف ۰ :ننکيم یچیل ار تعلیث
 یسچبق" هرادوشنرخ نمچ هشپفاب هکسیا
 هنگ عیع

 نت رحآ ملیفناد رگ را هسنا رف رد همان

 زا هیئال شش هک ینامز سیراپ رد وگنات
 دشهتشادگ شافتهب ناملآ رد هک ار ملیف

 صضا رتهاناونمپنادرگ راک نیا ندرک روسناس
 هب مع ار ناحلآ تلود و ارگ ادصورس
 و تل اونم ملیف امش هل داشت هبلاعم

 ملیف قرفح زا لماک یاتععهب و نید رگ داب
 هرس رد هکنبا رطاخهب ارج . درگ عاند

 شوارتنآ زا یاهیناث یتحس و ملیل زا میرف
 مه ام لاح و : تا نآ هدنزااس .یرزفم

 یسلجدزد هتعبم الا ید ۰ .ميلاسيم ملبث
 كئز دتشابیم ندیهنر لوغتم یه هک

 یلارح هب دصف ريم .,سشرهوش اب هکیلاح رد
 دوشیم هجوتم رهوش و دنزیم كامشج

 یجروسناس یانآ یاربپ انیع نوج د
 هد روت رب شا جب رب هداتفا شافثا الامتعا

 .دکیم روسناس از ملپف
 یاهیلیف مامت رد : منکیم لاوئس

 صخشمنیتخاس ناتدوخ لاحهب ات هک امش

 لیالدب اما دینزب نب راد یفرح دک هدون

 تشپ .ملیف هلبج زا هدوبن رسیم یزیمس
 ندرسب و نوولهپ دلرم هظحل و رجنخ و
 یلافبرتت هبنج .هدبک سناوما اب ندولهپ
 شاد

 الومعم تسا تسرد : كفهدپم با و

 دان ریمیم یدسپ طیارش نت اسهمذآ ررطتا
 اب رتشپب دنرادن یهاگفاب و یهاس نوح
 ابو یلادهلابز هشرگاب نابایخ هدرگ رد

 یزیمم نامه لبالدهب یلو بآ يوج راتک
 ۱ ییعل ملیل دید رگ هراشآ امش دوح هل

 میدادشاما و ولهب یلیغام .دش لصاح رد

 فلا م -- 6

 یاربر .دنکیم یتیلورط هاگتسد دوخ هک

 دنتزیفرح ننوتن و دن نوشهيخ هکئیا

 نوشراچد اهالب نیاهب دننک ملع دت اپ و
 یرالرسلیف عفوم رد مدوخ نم .دتکیم
 اههب و دندمآیم نی روناس ؟ مدوب دهاخ

 ابینبا تسد زا نومدوخ ام هک .دنتفگ یم

 ات درگ نوشراجد اهالب نیاهبو میدش هل

 ار اس هل روطنامع . سایب رب نوشس زا

 دید رگ هفح فلتخم _نب وانعن

 یریخا تامیمصت اب : ملکیم لاوئس
 و نایب يدازآ دروم رد هتفرگ تلود هک
 و امنیس دروم رن ؛ یسایس زاب یاضف
 ؟دیراد یرظن هچ هدنیآ یامنیس

 بل رح هل رالعح رخ
۳ 

 دهدیم با رج
 سم ون تیعتاو هب دنکیم ادیب همانا

 ویاسب و فتآ اب هزن ریه نوح مرگح زا

 .تخاس ملبل هشیبل رگید هتسب ناهد

 تسدبار لماک یذازآ و لالقتسا رگا

 ررطناهدنکب دپلان ورام مدرم و ميدواپپ
 یرزصع هبفصل اد ام دندرک هتشلگ رد هک

 كباپ متاو رد هدوب نوموزرا هتیبه هل
 روسناس «نالاصنایب یاهراشف زا یار

 و تیحیو تاناتعا مدعو ره ر كنهرف و

 اد یزاسلیف .صقاو تلاسر مدرم یگنهامخ

 ندوپكنهامهاب و درک میهاوخ عررش ون لا
 -یساغآ یرگناد دلو مدرم .یراکمع و

 بوچ راهچ زا ار یلاهرن ؛ا یگسهو ۰ مپلک
 رسیف رد هراو ۰ مپ ریگپم نشج روسناس
 مالصلاو .تسا [لاحم  لاصم تروصبا

 ك ۳1

 ور تسرارو

 : هیقب شوب راد یگ دنز
 و سرت راحت

 يتحیاطما من تعادل ییعس داووخ

 و رز یرح اینا اعا دروآ سا رها

 دان ددیم روصت هک نآ زا رت خاتک

 رم جم نانج هلظحل كي رب . دندادیه
 هراجس هک دخ زلغآ هاسردم لا 3 +

 شتسش زا ید وج تایی انن هر شا ]

 تاروص هکملاح رد يش مشح و دعا و دع اهر

 یخ تحرش هارس و خاش ال ار دوخ

 هب تنگ هاریبودن هل درک عورخ درکس

 اسهخالک رستراقنت ياح . اهغالک و نم

 .تسسسخ و یع تلاش مارس قد و چارت

 یو زین هنردم شا رگ هک مدیدیم و

 ال اه و تسا ملک راج بل هبش

 یمخز ار شتروص ورس دوخ یاهراثس
 رگند هعاخ .دنچ زا هلحخ ان . بقاش رک
 و رال هد دلنسح .هلطل ثكت رت . مياآ .نیسناب

 نع و دش عو رش خاتسگ و یثحو یاهیدل رب
 زاد و بجعت ۶ یلآ رجل تیهف ون ثاب رد
 ار دوخ یاب .ساره زا یشا ,لیجعت كب

 دوبل و متشاذگ .تخرد دا زان هخاخ یور

 ره رب ار يلداعت اهغالک هلج دبدش هی رج

 درک یگشخ يادص میاب رز هخاخ , در

 ییسبن ٍقجع ال تو تبیان .بظف

7 ٩ 
 رط -

 > لس ۳ | ۲ ت نام نا ان 3

 : + همسس رگ او و

 راد هقاتا

 ناربا قرب ید ربت لاقتنا و دل ون یماهس تک رش

 رناک لینک روظتبب وری ترازوهب هتسباو (ریلاوت) ناریا قرب یو ریتلاقتلا و دیلوت یماهس تک رش

 ,دیامتیم مافکتسا دنشاب ریز لودج ردجردنم طیارش دجاو هک ار رگ راک ودنهزاک یدادعت رهشوب هاگ وری یلنسرپأ ماطتهب دایب ملیف رد للاسم نيا رگا

 یاسعحتل كرلع تسب لاونع ۱ فشدر

 يرادا دنمراک

 سیوننیشامو یرتفد دنمراک
 ژادرپ راک

 دوتارپا كمك
 نیتناک رگ رک
 رادیا رس

 هششنسو ۵۷ رهر۲۹ هبشود یاهزور مانتث و رتشیب عالطا پک روطنسب دنناوتیم طیارشدجاو نابلطواد
 سید عک هب ددیسرا یه هداحس رسهشو رد مقا و رهش هن ماگ و شب رز كل رادم نتشاد ها رمه اب ۵۷ را را نانجنآ و دتشاب هتشاد روضح یروساس

 ۱ .كنب امن هجا ره

 همانسایش یپک وتف و لصا ۱

 (:ویناو )

 مادختسا یهگآ

 یعیبط اب یضایر ملیبد
 یعیط اب یشایر ملپید
 یعیبط اب یشایر ملیید
 هطسوتم موس

 ینادتبا تالیصحت نایاپ

 یئادتبا تالیصحت ناپاپ

 گان تیلاس اب هنیظو یمدعنایاب تراک یک ول و لسا ۳
 یلیسحت دردمنیرضخا ييک وتف و لسا - ۳

 همطق هد ۳پ تا

 هیارگ ریاس ۱

 یسیونیشام هب یئاتشآ
 هطوبرم روماهب یئانشآ
 هطوب رم روماهب یئانشآ
 هطوبرم روماهپ یئانشآ
 هطوب رم روماهپ یئانشا



 نا و یا ق عاقل زن یلط تصرف
0 ِ ۳ ۰ 

 - و ات

 هلوام ۳ كل سم زد :
2۳-9 

 1 ًّا ۱
 و وای و ملط اب هیجارم یارب یقلخ

 ریست تیم سن

 أ
 2 ۲ هتستتتکع و اتش ع بق لایت

 0 . ۳ لک 3 2 ۲ ی 0 رخ و ۲ تبع و .لق # 8 سس ۳

 ۰: وعح اعا یا رف هک او رایف تف
 ؟ 1 ۳۹ تتح 5 سل لک نا

 تا او ۱ 0 تا ۱
 علاج رب نا 8 ۳ 1

 زا هل 4 1 ییم ست ۷ :ا عن ق شاتک تقفا ۵ 3 یا 8 جت وا .یتن

 ۹ 3 بنا ی

 ِ ۱ سا رث وعد و قدرا موهح و هحلل پا
 یرف .:عاط تل رظ ت

 ی ۳ و را ییلق اف ات ِ ی 1

1 ۱ 8 ۳ 1 1 
 اس ای با ( - ایل فا ۳" هنر 1 ۹ 9 ل

  ۷ یا سنا یا تا ۱ :

۱ 
 3 لو اقیو ایه ملا اب ف

 ۱ ۲ ی 9 :ولر یاری ب# _

 الا. | فسا 1 ۳ .ق ه ۳ ۳

 ت ۹1 تفادتنحا بز * 5 یب#

 و با یشب#ل و ما اس
 : 1 ٩ میل لپ اطقس نو تست تك

۳ ۳ 

 8 3 سن * فا ۱8با ضا دن ۰ 1
 : ۳ یراق هبح ی ۰

 ر .) هنتعا : 9
 ک ۳ ی و تل چنل تا تفخ تتبق احع لا لا تن ..دفا تب

 ین ۳

۲ ۳ 

 بنا ویلا را اس وقت 0 باس ۳ ۳ یاب ین » لا ۳ نفت را

1 1 6 

 اِ

 زا ك

 یا رث وعنو ی ا سشن* فدع .فب فذص کی یا » ارام تی ٍ تسسعر#
1 ۲  

 ایا ۱ 2 يا 1 :
 ا ۱۱ ز دا _ ل هل سلام .یعق فلان اه ل تب

 1 ] 
 ئ ِف تست الا یی فسا قایق ز فر تست 4 هتل و ایت تب 8 ۳ ۱

 8 1 تن 1 ۱ ۳۹ | ۱ ؟ت
 ول زدو نا حجم زر گیل . ین یاهو وعدپآ_ساسا عن  اد ان و اق.دف

 ۲به ض یا ۳۳۹ ۹ س . ای ع ال ۱ ۱
 اس ظ ۳۹۹ . :_رط ل طب ۳  ی سا سا

۳ ۳  ۱ 11 

 ظا هل .یساسا تا الیما هل و رغ ۳ زاد از ین دیشاپ مع یا فس دی اخر

۱ ۳ ۳ 

 اپل ز و رب ا ۳ یلق او سن درس یوبق و دل اتم ۳ سیژت

 ینابصد نسجح یاق آ بانح

 مپ وگیمیلس ناتم رحم ایم اف و ام ریل ۱ ع اگنهب اند ربع

 ی با ریس

 را لو

 ۱ ی ی را

 فلا ۶ ۱ ۸
۳ 

/ 
 اقا ق ۲

 و اسم رو 1

 0 دیع داطا 0
٩ 
 دئاس یم یمارگ تاب هتمسع یعاگ [هنناریهت یاهلطس قرس تک رش /

 و ناتو لاک رتشم یمح !رانتابجومک یدمآش یپ هز و ه زا ی ریگ ولجر
 متد :دتفاد نودب قرب نارومام هک تساهدنهداد روتسد ؛ دامن مهارف ار مرتحم#

 .دنبامنت هعجا رب نکایا واهنامتخا-و اههاگ راک و لراسن تا 0
۴ 

 9 .دننامرف ی

۹ 

 یه ریدذپ زا بلطب نبات هحوت نمض دونستساوخرد یما رگ ناب رهشمه ر
 : رادد هخ اتش یلاساش

 ۱۳ ی ی و س ام ۱ سس ی شم ات ی ی

 تراک دقاف هک یدارفا؟

 

1 
 وب

 ناتسلاک .. بي : رایتعا هننراب

 ۱۰۶۳ لسلسم ( دیدجهدود) ۳۵۷ هدامش
 لار ۰ بت مجنب و تی لاس

 تلوزور یادتنا - تلودهژاورن هار راهچ :یلاشن
 ۳ :نفلت ۱۰ ناسنر اب[ س ۲ هزاعش

 ۱۹۱۷ یسب قونس

 ۳۳۳۱۳ نفلت نارارهم:زاتسفا و یگنر ریواصت
 ۳۱۷۷۲۴۳ فلت زوو رما یزاسروارگ : زا نتم یاهروا رگ

 ۸۳۹6۰ - ۸۳۹6۰ - نفلت كيف رگ زام پاچ :زا پاچ

 ۲۳ دی اب 1۹ اب | قل ۳ 0 ٩ ال لس

 اب

 سس رییس رظ اد تک ۱

 ش . تک ش يا ب الت نا امت

 فا را .میلسلا دید عن عیلعا لا دا ع ۱ هتح

 قم ۲1 دید لک هداظانف وب هی :لح تاب

 تا ریس و .ندیصاد 0 یلاحت ات 8

 اس و دعا لر هن عسل راد سیل شا لا هل دلت

 لا مس تا ۱ جیغ الا 1 ی میج ۲] لات

 بش رگه یلو ؛ مبتس دن نلاطت مآ یاه

 نن كاه ۶# ترا ۳۳۹

 4 سا ات هل! و رب رز فا ست 1

 4 دو نگمم رطه : دندوا هنش میلیف

 هك ۱ ۳ دی هل ایسنا راجع یاس

 ملمف با داوجو و زا و اس ه دس جشلاس زلف

 : 3 رز ا9قعش ۱ اهه اس .تشاد

 47 ین ّ

 کا ۳ ۲ یا تا اب

 ان رلا حس تل رپ

 ب ول رل تل هل

 ۰. [ یال ناف , لات بس هتل

 و هاتناه ل زا دا ندید یار دنا باغ

 جا بقا لا رهتا لا لعق ٩ ترا ول حس

 , خوب
 هنگ لاس رخاوا لاح ره رد

 | ریلیف ایلاتیارد ونرس لاوبتسف توخد

 , میس رعل و هدرگ سلول ر. دش را رف

 نول تدمآ دوجو 4 یزابیسای یاشفان

 .دخاب راک هدیلاکشا رگید هک ميتشاد منح

 .نتفرمناعآ ملف و دخ ماجنا اهراک مات
 رتهو تنه رف ترازو یلاعیس .دواشع ایا

 تفگ و درک تفلاخم مادقا نیا اب تبثل

 وتسا اش دوخ اب راک نیا ماجنا پقاوخ
 رد هکسلاح ردينداتس رفقا ! را میابل زاجات اه

 لاو بسا تا راتتلا و تاورز _مامن
 لاو هبماتتخا ميلیف نآ وصا ههیل رم"

 . د ول ودخ باع

 عنا وم مامت زا نتشذگ زادعا هیئره
 راثآ مام هتلاح رل : دو میل لا دس

 و دندومل نا رکا رالفتلا رث ابعس پوخ

 زیاهیلات رع شام تار یکم

 رد,دند من لوصشمیلابلاتتا یکسیاه یدک
 رسگ ثابت , دهآ رث شیابد ی رباک میس
 دو شعلط بال ملق عطلااب داغ و یماع
 دش هجا وه دید لامقتسا ال نیا د وج ماد و

 ااسا ءام داد رخ تداوح اب
 رتمک لومعم دح زا ششورف هک دش بس
 مالاعا !ر دوخ هدننآ ههان د ایمیس و دون

 ِِ یاس

 موحف اتشیامل رخآ یاهرود بد یلو دراد
 كاعا ,دید رگ هجا مه نا رگاخامت هقلاس

 دش یو فیات تناهل ان میل و اول هیات
 .دبخ هچاوم یقیداف تسکش ۷9

 مس و تلعا اس رب قلسبا دا رظ

 دن آ یا شنامسا و هلش هد زاذگ راک یهوعع

 ناغخ رد رهوگ كينا ونماناجم# هی رع ایا
 تسمه رلآ رد و دشخردی# نا ۱ ییامتیس داد
 فک دها وخ رد شیایس یه زا اید

 نایتفخ هک یرصع رد هبل ره سشخاس
 هنف گارف ار اب تلع تایح همه ,روسام و
 دیاخ 4 یترزاح دول ترا ثال تو

 . دز تس ناب 9 ام یاهلا ۲
 يهزاب هدبآتسلا یتعرف ر رگا دباخ
 ران نیا اهل ؛دوش هتخاس ی ۳ هی ره

 . رتاورپیمو رتیلابصت + رتدابرع

 ناناوح زا ی راسسل

 : هیقب امنیس اب آ
 آ ید رب زا اس یک زلص 1 ۹ 1 ۲ ۱

 ِ ل 4

 3 ینعب اضیس خیران ملی
 تف نا راددنسو> همه" نسب راب

 ٩ افنیس نایج رسا رس

 باثثا ایرام و «ودنا ري»

 حیقو : زیگنارب وهایه منش
 روآ دوجوب ار یلامغیس یاه

 اک لئوئرب سیث و

 مس دونبا ات

 ها عمه تحاق

 سکس ۱ هشاعسا

 < هم وصال و د رف

 اس نارگیزاب نی رتهزا وآ رب
 ۳ ۰ رگا 1 دبآیه رااعسا

 لق رد رخ ی ایم

 ۶ ها و هدیزرو مادنا

 . دنا هتخادذگ شب

 ۳ شلب» رد شعل یاتبا

 رلفج» و تفاب یناهج
 در میل رد دووندا .تسسلک

 98 و ۰66 مونگم» رسو
 ۱ ۰ ۷ تاک تاک

 ۷ 34 یلجت ۷ ن تعسا « هل

 ی ه یناوح وا هنیح
 ووبلاه یاه یو یلب
 ۱ « دل لات ! نسب

 بیترت نیا ۷ و
 س ۳۰ ایکس

 ۳ تا هدرک حفر
 ابرع رالفتنا هب دی ابیم

 هر نآ سیل رهد .دوب
 ۳ تب صخ ورح
 ی ,-*:  کو دا .دیلق






